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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 21. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem Foglalkoztatási szabályzatára, az alábbi szabályzatot alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem által adományozható címeket és 

kitüntetéseket, adományozásuk feltételeit és rendjét, valamint a viselésükhöz kapcso-

lódó jogokat és kötelezettségeket. 

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Foglalkoztatási követelményrendszer 2. §-

ában meghatározott személyekre, továbbá az Egyetemmel kapcsolatban álló egyéb 

természetes személyekre. 

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a jelen szabályzat 2. §-ában meghatározott címek-

re és kitüntetésekre. 
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II. FEJEZET 

AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK 

2. § 

(1) Az Egyetemen az alábbi, oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek adományozha-

tók: 

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) mesteroktatói cím; 

g) az Egyetem Díszpolgára cím. 

(2) Az Egyetemen az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme; 

b) az Egyetemért Emlékérem; 

c) a Rektori Kitüntető Oklevél. 
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III. FEJEZET 

AZ EGYES CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 

A tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) cím 

3. § 

(1) Az Egyetem a kiváló elméleti és gyakorlati eredményeket elért hazai és külföldi szak-

embereknek – köztük az Egyetem oktatóinak és kutatóinak is – tiszteletbeli doktori 

(doctor honoris causa) címet adományozhat. 

(2) A cím adományozásának feltételeit és rendjét a Doktori Szabályzat rögzíti. 

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 Pro-

fessor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat. 

(2) A cím egy meghatározott tudományszakban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesít-

mény, huzamos időn át végzett magas színvonalú oktató-nevelő munka, és aktív tu-

dományszervező, illetve közéleti tevékenység végzését tanúsítja. 

(3) A cím adományozásának feltételei: 

a) egyetemi vagy főiskolai tanárként legalább 10 éves foglalkoztatási jogviszony 

megléte az Egyetemen, illetve 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, szak-

könyvek és egyetemi jegyzetek is igazolják, 

d) eredményes munkavégzés az oktatói és kutatói utánpótlás nevelésében, az Egye-

tem tudományos kutatási és közéleti tevékenységének fejlesztésében, 

e) az oktatási és tudományos együttműködésben való részvétel, tudományos társasá-

gokban, testületekben való tagság. 

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamból más felsőoktatási intézmény-

ben végzett egyetemi tanári vagy főiskolai tanári tevékenység alapján legfeljebb öt év 

elismerhető. 

(5) A cím adományozását – a nyugdíjazott, illetve a nyugállományba vonuló egyetemi, 

illetve főiskolai tanár kifejezett hozzájárulása esetén – kezdeményezheti: 

a) a dékán – a kari tanács véleményének meghallgatását követően; 

b) az egyetemi intézet vezetője. 

(6) A cím adományozásáról a kezdeményező javaslatára, az Egyetemi Tudományos Ta-

nács véleménye alapján, a rektor előterjesztésére a szenátus 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. 



 6 

(9) A Professor Emeritus jogosultságai: 

a) önálló előadást hirdethet meg abban a tudományágban, amelyben a habilitációt el-

nyerte, 

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 kutatómunká-

jához 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 a doktori fokozattal rendelkező óraadó oktatónak magántanári címet ado-

mányozhat, amennyiben az oktató eleget tesz az alábbi feltételeknek: 

a) összesen legalább tíz éves felsőoktatási, illetve tudományos kutatói szakterületen 

megszerzett gyakorlattal rendelkezik, 

b) szakterületéhez kapcsolódóan rendszeresen publikál, 

c) szakterületén nemzetközi kapcsolatokban is alkalmas az Egyetem képviseletére. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meghall-

gatását követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot  az okta-

tási rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a szenátus az oktatási rektorhelyettes elő-

terjesztése alapján dönt. 

(3) A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a szenátusnak magántanári cím adományo-

zására. 

(4) A cím adományozásáról az Egyetemi Tudományszervező Központ oklevelet állít ki, és 

azt törzskönyvben rögzíti. 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 magántanárnak szakterületén előadás-hirdetési joga van. 

(7) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A címzetes egyetemi tanári és a címzetes egyetemi docensi cím 

6. § 

(1) Címzetes egyetemi tanári cím adományozható az Egyetemen oktatói és vizsgáztató 

tevékenységet legalább tíz éven át kifejtő, országosan elismert szaktekintélyű óraadó 

oktatónak. 

(2) Címzetes egyetemi docensi cím adományozható az Egyetemen oktatói és vizsgáztató 

tevékenységet legalább öt éven át kifejtő, országosan elismert szaktekintélyű óraadó 

oktatónak. 

(3) A címek adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meg-

hallgatását követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot az 
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oktatási rektorhelyettesnek. A címek odaítéléséről az oktatási rektorhelyettes előter-

jesztése alapján a szenátus dönt. 

(4) A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a szenátusnak címzetes oktatói cím adomá-

nyozására. 

(5) A címek adományozásáról az Egyetemi Tudományszervező Központ oklevelet állít ki, 

és azt törzskönyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepé-

lyes keretek között adja át. 

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

(7) A címzetes oktató jogosult előadást, szabadon választható tantárgyat meghirdetni, va-

lamint felkérésre szigorlati, illetve záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori és habili-

tációs eljárásban részt venni. 

(8) A címzetes oktató a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A mesteroktatói cím 

7. § 

(1) A szenátus a kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végző óraadó oktatónak mesterok-

tatói címet adományozhat, amennyiben az oktató összesen legalább tíz éves felsőokta-

tási, illetve tudományos kutatói szakterületen megszerzett gyakorlattal rendelkezik; 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meghall-

gatását követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot az okta-

tási rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről az oktatási rektorhelyettes előterjesztése 

alapján a szenátus dönt. 

(3) A cím adományozásáról az Egyetemi Tudományszervező Központ oklevelet állít ki, és 

azt törzskönyvben rögzíti. 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 cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A mestertanári cím 

8. § 

(1) A szenátus a tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorlati oktató mun-

kát végző tanár részére mestertanári címet adományozhat, amennyiben a tanár eleget 

tesz az alábbi feltételeknek: 

a) legalább 10 éve tanít az Egyetemen, 

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

fejlesztésében. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a dékán – a kari tanács véleményének meghall-

gatását követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot  az okta-

tási rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a szenátus az oktatási rektorhelyettes elő-

terjesztése alapján dönt. 

(3) A cím adományozásáról az Egyetemi Tudományszervező Központ oklevelet állít ki, és 

azt törzskönyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes 

keretek között adja át. 
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(4) A cím viselésének joga annak birtokosát határozatlan időre illeti meg. 

(5) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Az Egyetem Díszpolgára cím 

9. § 

(1) A szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja azon, az Egyetemmel köz-

alkalmazotti vagy más foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, illetve egyéb jogcímen 

juttatásban nem részesülő természetes személynek, aki támogatásával, tevékenységé-

vel, 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 rek-

tornak. A cím odaítéléséről a szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt. 

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

(4) A címet tanúsító oklevelet a rektor adja át, ünnepélyes keretek között. 

(5) A cím birtokosa határozatlan időre jogosult „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísz-

polgára” 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. 

(6) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme 

10. § 

(1) A szenátus „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme” kitüntetést adományozhat-

ja azon jelenlegi, illetve nyugdíjazott korábbi dolgozója részére, aki az Egyetemen le-

galább öt évig eredményes vezetői vagy kiemelkedő oktatói és tudományos tevékeny-

séget folytatott vagy folytat. 

(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a 

rektornak. A kitüntetés odaítéléséről a szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek adományozható. 

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

(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

Az Egyetemért Emlékérem 

11. § 

(1) A szenátus „az Egyetemért Emlékérem” kitüntetést adományozhatja azon egyetemi 

dolgozónak, 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 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. 
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(5) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

A Rektori Kitüntető Oklevél 

12. § 

(1) A rektor kitüntető oklevelet adományozhat azon egyetemi dolgozó részére, aki lega-

lább három éve, folyamatosan kiemelkedő munkájával segíti az Egyetem céljainak el-

érését. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a rek-

tornak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb tíz személynek adományozható; átadására ünnepélyes 

alkalmakkor kerül sor. 

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 
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IV. FEJEZET 

A CÍMEKRE ÉS KITÜNTETÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKE-

ZÉSEK 

A megadományozottak kötelezettségei 

13. § 

(1) A III. fejezet szerinti cím, illetve és kitüntetés 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 egye-

tem javára kamatoztatni. 

A címek, kitüntetések viselésére való jogosultság megszűnése 

14. § 

(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 nyilatko-

zattal 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. 

(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) bekezdésében meghatározott kitüntetés viselésére való jogosultság vissza-

vonással szűnik meg. A visszavonásra a (3)-(5) bekezdés szabályai megfelelően al-

kalmazandók. 

(7) A címek, kitüntetések viselésére való jogosultság megszűnésével a viseléshez kapcso-

lódó egyéb juttatásokra való jogosultság is megszűnik. 
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V. FEJEZET 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. § 

(1) A jogelőd intézményeknél 2012. január 1-jét megelőzően adományozott címekre vo-

natkozóan e szakasz rendelkezései alkalmazandók. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, határozott időre adományozott címeket a megadományozot-

tak a határozott idő leteltéig jogosultak viselni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti, határozatlan időre adományozott címek esetén a megadomá-

nyozottak a címek viselésére határozatlan ideig jogosultak. 

(4) A címekhez külön megállapodás nélkül kapcsolódó juttatásokra a megadományozot-

tak e szabályzat hatályba lépését követően nem jogosultak. 

(5) A külön megállapodás alapján járó juttatásokra a megadományozottak a megállapodás 

megszűnéséig, illetve megszüntetéséig jogosultak. 

16. § 

 Jelen szabályzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. janu-

ár 26-i ülésén hozott 8/2012. számú határozatával a Foglalkoztatási szabályzat mellék-

leteként elfogadta. A szabályzat annak elfogadását követő napon lép hatályba. 


