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

törvény 21. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Foglalkoztatási szabályzatára, valamint az Egyetem Hallgatói térítési és 

juttatási szabályzatára, az alábbi szabályzatot alkotja:
1
 

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 kapcsolódó 

jogokat és kötelezettségeket. 

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

meghatározott személyekre, a hallgatókra, továbbá az Egyetemmel kapcsolatban álló egyéb 

természetes személyekre. 

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a jelen szabályzat 2. §-ában meghatározott címekre 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 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) mesteroktatói cím; 

g) Kiváló Oktató cím;
3
 

h) az Egyetem Díszpolgára cím.
4
 

(2) Az Egyetemen az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme; 

b) az Egyetemért Emlékérem; 

c) a Rektori Kitüntető Oklevél. 

(3)
5
 A Közigazgatás-tudományi Karon az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) Magyary Zoltán-emlékérem; 

b) Lőrincz Lajos-emlékdíj; 

c) Pro Publico Bono kitüntetés; 

d) Dékáni Dicsérő Oklevél; 

e) Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél. 

(4)
6
 A Rendészettudományi Karon az alábbi kitüntetések adományozhatók: 

a) Emlékgyűrű; 

b) Kratochwill Ferenc-díj; 

c) Kratochwill Ferenc-érem. 

(5)
7
 A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon az alábbi kitüntetések 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. 
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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 

szakembereknek – 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 Professor 

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

(2) A cím egy meghatározott tudományszakban kifejtett kiemelkedő tudományos teljesítmény, 

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

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, 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 felsőoktatási intézményben 

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 Tanács 

véleménye alapján, a rektor előterjesztésére a szenátus dönt. 

(7)
8
 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. 

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

                                                           
8
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(9) A Professor Emeritus jogosultságai: 

a) önálló előadást hirdethet meg abban a tudományágban, amelyben a habilitációt 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 a doktori fokozattal rendelkező óraadó oktatónak magántanári címet 

adományozhat, 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 meghallgatását 

követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot  az oktatási 

rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a szenátus az oktatási rektorhelyettes előterjesztése 

alapján dönt. 

(3) A rektor közvetlenül is tehet előterjesztést a szenátusnak magántanári cím adományozására. 

(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 meghallgatását 

követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot az oktatási 

rektorhelyettesnek. A címek odaítéléséről az oktatási rektorhelyettes előterjesztése alapján a 

szenátus dönt. 

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

adományozására. 



  

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

törzskönyvben rögzíti. A rektor a cím használatára jogosító oklevelet ünnepélyes 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, valamint 

felkérésre szigorlati, illetve záróvizsga-bizottságban, továbbá doktori és habilitációs 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 mesteroktatói 

címet adományozhat, amennyiben az oktató összesen legalább tíz éves felsőoktatási, illetve 

tudományos kutatói szakterületen megszerzett gyakorlattal rendelkezik; 

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

követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot az oktatási 

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 munkát 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 meghallgatását 

követően – vagy az egyetemi intézet vezetője tesz indokolt javaslatot  az oktatási 

rektorhelyettesnek. A cím odaítéléséről a szenátus az oktatási rektorhelyettes előterjesztése 

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. 

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

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



  

A Kiváló Oktató cím 

8/A. §
9
 

(1) Kiváló Oktató cím adományozható az Egyetemen vagy jogelőd intézményeinek 

valamelyikében legalább három éve oktatói tevékenységet folytató oktatónak, aki az adott 

tanévben kimagasló munkájával, példamutató magatartásával, szakmai eredményeivel, 

publikációs és tudományos tevékenységével, valamint a hagyományok ápolásával hozzájárult 

a kar, az egyetemi intézet, illetve az Egyetem hírnevének öregbítéséhez, továbbá rendelkezik a 

hallgatók támogatásával. 

(2) A Kiváló Oktató cím fokozatai: 

a) a Kar Kiváló Oktatója, illetve az Intézet Kiváló Oktatója; 

b) az Egyetem Kiváló Oktatója. 

A Kar Kiváló Oktatója, az Intézet Kiváló Oktatója 

8/B. §
10

 

(1) A Kar Kiváló Oktatója, illetve az Intézet Kiváló Oktatója címre jelöltek személyére az 

Egyetem oktatói és hallgatói minden év december 15-ig tehetnek javaslatot az illetékes Dékáni 

Hivatalnál, illetve az egyetemi intézet vezetőjénél. A Dékáni Hivatal, illetve az egyetemi 

intézet vezetője a címre javasolt személyek listáját megküldi az érintett tanszékeknek. 

(2) A tanszéki értekezlet a jelölteket titkos szavazással véleményezi. A szavazásnál az érintett 

oktatók nem vehetnek részt. A cím elnyerésére szakmai szempontok alapján (különösen: 

szakmai, tudományos tevékenység, publikációk száma) alkalmas jelöltek névsorát a 

tanszékvezető továbbítja a Dékáni Hivatalnak, illetve az egyetemi intézet vezetőjének. 

(3) Az összesített listát a dékán, illetve az egyetemi intézet vezetője a Kari Tanács, illetve az 

Intézeti Értekezlet elé terjeszti. 

(4) A kari tanácsok, illetve az intézeti értekezletek által elfogadott jelöltekre a hallgatók a Neptun 

rendszerben adhatják le szavazatukat. A szavazás a karonként összeállított névsorok, illetve az 

egyetemi intézetek jelöltjeinek összesített listája alapján történik, a cím átadása előtt legalább 

egy hónappal. 

(5) Az elismerés a karok esetében karonként minden megkezdett 100 fős oktatói létszám után 

évente egy-egy fő, az egyetemi intézeteknél évente összesen egy fő részére adományozható. 

(6) A címmel oklevél jár, mely tartalmazza az elismerésben részesülő személy nevét, a cím 

odaítélésének évét, valamint a kar, az egyetemi intézet, illetve a tanszék megnevezését. 

(7) A címmel járó pénzjutalom összege a köztisztviselői illetményalap hatszorosa. 

(8) Az elismerést a dékán, illetve az illetékes rektorhelyettes adja át. Az átadás időpontja a 

Közigazgatás-tudományi Karon és az egyetemi intézetek esetében a Köztisztviselők Napja 

(július 1.), a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon az Eszéki híd felégetésének napja 

(február 2.), a Rendészettudományi Karon a Szent György-napi ünnepség napja (április 24.). 

Az Egyetem Kiváló Oktatója 

8/C. §
11

 

(1) Az Egyetem Kiváló Oktatója cím annak az oktatónak ítélhető oda, aki korábban már elnyerte a 

8/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti címet. 
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(2) A jelölt személyére a dékán, illetve az egyetemi intézet vezetője minden év december 15-ig 

tehet írásban javaslatot a Kari Tanács, illetve az Intézeti Értekezlet felé. 

(3) A Kari Tanács, illetve az Intézeti Értekezlet az előterjesztés alapján január 31-ig egy-egy főre 

tehet javaslatot, melyet részletes indokolással továbbít az oktatási rektorhelyettes részére. 

(4) Az oktatási rektorhelyettes az előterjesztést megküldi az Egyetemi Tudományos Tanácsnak, 

valamint az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsnak véleményezésre. A testületek 

minősített többsége által támogatott javaslatot az oktatási rektorhelyettes előkészíti a szenátus 

napirendjére. 

(6) A szenátus a cím átadása előtt legalább egy hónappal, titkos szavazással, minősített többséggel 

dönt a cím odaítéléséről. 

(7) Az elismerés évente egy fő részére adományozható. 

(8) Az elismerésben részesült neve emléktáblán kerül rögzítésre. 

(9) A címmel járó pénzjutalom összege a köztisztviselői illetményalap tízszerese. 

(10)
12

 A cím adományozásáról az Egyetemi Tudományszervező Központ oklevelet állít ki, és azt 

törzskönyvben rögzíti. Az elismerést a rektor adja át az Egyetem Napja alkalmából (március 

28.), a szenátus ünnepi ülésén. 

Az Egyetem Díszpolgára cím 

9. § 

(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 támogatásával, 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 

cím odaítéléséről a szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt. 

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

(4)
13

 A cím adományozásáról a Stratégiai Tervezési és Intézményfejlesztési Iroda oklevelet állít ki, 

és azt törzskönyvben rögzíti. A címet tanúsító oklevelet a rektor adja át, ünnepélyes keretek 

között. 

(5) A cím birtokosa határozatlan időre jogosult „A Nemzeti Közszolgálati 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. 

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

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje 

9/A. §
14

 

(1) A rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűjét adományozhatja azon természetes 

személynek, aki tevékenységével, munkásságával kiemelkedő szerepet játszott az Egyetem 

hírnevének, tekintélyének kialakításában és növelésében. 
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(2) A kitüntetés adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot. A 

kitüntetés odaítéléséről a rektor a Rektori Tanács véleménye birtokában dönt. 

(3) A kitüntetés évente két személynek adományozható. 

(4)
15

 A kitüntetés adományozásáról a Stratégiai Tervezési és Intézményfejlesztési Iroda oklevelet 

állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. A kitüntetést a rektor adja át, ünnepélyes keretek között. 

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

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme 

10. § 

(1) A szenátus „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme” kitüntetést adományozhatja azon 

jelenlegi, illetve nyugdíjazott korábbi dolgozója részére, aki az Egyetemen legalább öt évig 

eredményes vezetői vagy kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységet 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)
16

 A kitüntetés adományozásáról a Stratégiai Tervezési és Intézményfejlesztési Iroda oklevelet 

állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. 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)
17

 A kitüntetés adományozásáról a Stratégiai Tervezési és Intézményfejlesztési Iroda oklevelet 

állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. A kitüntetést a rektor adja át, ünnepélyes keretek között. 

(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 legalább három 

éve, folyamatosan kiemelkedő munkájával segíti az Egyetem céljainak elérését. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan magasabb vezető tehet indokolt javaslatot a rektornak. 

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

alkalmakkor kerül sor. 
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(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 

(5)
18

 A kitüntetés adományozásáról a Stratégiai Tervezési és Intézményfejlesztési Iroda oklevelet 

állít ki, és azt törzskönyvben rögzíti. 

A Közigazgatás-tudományi Karon adományozható kitüntetések 

Magyary Zoltán-emlékérem 

12/A. §
19

 

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

támogató és gazdagító elméleti, gyakorlati és nemzetközi területen végzett kiemelkedő 

munkásságért. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Dékáni Tanács tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb egy kari oktatónak, illetve egy, az Egyetem állományába nem 

tartozó személynek adományozható. 

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

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

Lőrincz Lajos-emlékgyűrű 

12/B. §
20

 

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

oktatásában kifejtett több évtizedes kiemelkedő szakmai-oktató munkájáért. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Dékáni Tanács tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb egy személynek adományozható. 

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

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

Pro Publico Bono kitüntetés 

12/C. §
21

 

(1) A Kari Tanács Pro Publico Bono kitüntetést adományozhat a Kar azon dolgozójának, aki 

kiemelkedő szerepet játszott a Kar hírnevének, tekintélyének kialakításában, növelésében. 

(2) A cím adományozására vonatkozóan a Dékáni Tanács tehet indokolt javaslatot a Kari 

Tanácsnak. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb két személynek adományozható. 

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

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

12/D. §
22

 

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

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

(2) A kitüntetés adományozásáról a dékán a Dékáni Tanács véleményének birtokában dönt. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek (két fő dolgozó, egy fő hallgató) 

adományozható. 

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

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

Kari Tanácsi Dicsérő Oklevél 

12/E. §
23

 

(1) A Kari Tanács Dicsérő Oklevelet adományozhat a Kar kimagasló tanulmányi eredménnyel 

rendelkező, illetve kiemelkedő közösségi munkát végző hallgatója részére. 

(2) A kitüntetés adományozásáról a Kari Tanács a Kari Tanács elnökének javaslatára dönt. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek adományozható. 

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

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

A Rendészettudományi Karon adományozható kitüntetések 

Emlékgyűrű 

12/F. §
24

 

(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) A kitüntetés adományozásáról a szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján a Dékáni 

Tanács dönt. 

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

(4) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 
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Kratochwill Ferenc-díj 

12/G. §
25

 

(1) A nappali tagozatos hallgatók tanulmányi, tudományos diákköri, szolgálati, 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 tagozatos hallgatójának, aki az értékelési időszakban támasztott 

követelményeket az alábbiak szerint teljesítette: 

a) tanulmányi munka terén: 

a. tanulmányi átlageredménye elérte a 4,51-et, 

b. közepesnél (3) alacsonyabb gyakorlati jegye és vizsgaosztályzata nem volt, 

c. a nyári szakmai gyakorlatot eredményesen végrehajtotta, 

d. az értékelési időszakban szervezett speciális kollégiumok valamelyikét elvégezte, 

b) közösségi munkáját, így különösen parancsnoki, önkormányzati, kollégiumi, 

közművelődési és más, a közösség érdekében végzett tevékenységét eredményesen 

végezte, 

c) a kari tudományos diákköri tevékenységben részt vett, és – az első éves hallgatók 

kivételével – amennyiben az értékelt időszakban intézményi vagy országos tudományos 

diákköri konferencia volt, azon dolgozattal szerepelt, 

d) testnevelés tantárgyból legalább jó (4) eredményt ért el, és a kari sportszakosztályok 

valamelyikében tevőlegesen részt vett, 

e) 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: 

a. a szakasz tanulmányi átlaga az értékelt időszakban elérte a 4,01-et, 

b. az értékelési időszakban szervezett speciális kollégiumok valamelyikét a szakasz 

tagjainak legalább 25%-a elvégezte, 

c. a szakasz hallgatóinak legalább 25%-a tagja tudományos diákkörnek, és annak 

rendezvényeink rendszeresen részt vett, 

d. a szakasz tagjai az ügyeleti szolgálatokat és a nyári szakmai gyakorlatot az előírt 

követelményeknek megfelelően eredményesen látták el, 

e. a közösségi munkát, a vállalt megbízatásokat a szakasz tagjai eredményesen 

végezték, 

b) testnevelés tantárgyból a szakasz tagjai legalább 4,01-es átlageredményt értek el, és a 

szakasz hallgatóinak legalább 25%-a tagja a Kar Diák Sportegyesületének, 

c) az értékelt időszakban kártérítési, fegyelmi, szabálysértési vagy büntető ügyben jogerősen 

a szakasz egyetlen tagját sem marasztalták el. 

(4) A verseny értékelése a tanév befejezését követően, a III. évfolyamon a záróvizsgát követő 

héten, az I. és II. évfolyamon a következő tanév kezdetén történik. 
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(5) Az értékelésre szakaszonként egy-egy értékelő bizottságot kell létrehozni. Az Értékelő 

Bizottság vezetője a szakasz osztályfőnöke, tagjai a szakaszparancsnok és a Kari Hallgatói 

Önkormányzat képviselője. 

(6) Az Értékelő Bizottság a szükséges adatokat feldolgozza, majd – a követelmények teljesítése 

esetén – javaslatot tesz a Bíráló Bizottságnak az elismerés odaítélésére. 

(7) Az elismerés adományozására a dékán Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek összetételét 

intézkedésben határozza meg. 

(8) Az értékelő bizottságok és a Bíráló Bizottság nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozzák 

meg döntéseiket. A Bíráló Bizottság a döntését jegyzőkönyvbe foglalja, és arról írásban 

értesíti a pályázókat. 

(9) Az elismerés adományozása az egyéni és a szakasz versenyben egymástól függetlenül 

történik. 

(10) 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. 

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

(12) A kitüntetett hallgató vagy szakasz a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem 

jogosult. 

Kratochwill Ferenc-érem 

12/H. §
26

 

(1) A dékán Pedagógus Nap alkalmából Kratochwill Ferenc-érmet adományozhat a Kar azon 

főállású oktatójának, illetve dolgozójának, aki legalább négy éve a Kar állományába tartozik, 

és az oktató-nevelő munkában vagy az oktatást segítő területeken kiemelkedő értékeket hozott 

létre, és példaképül állítható a közösség elé. 

(2) A kitüntetés 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) A kitüntetésre 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, majd titkos szavazással, egyszerű többséggel 

hozza meg döntését. 

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

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

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon adományozható kitüntetések 

Bolyai-vándorkard 

12/I. §
27

 

(1) 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. 

(2) A kitüntetett a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 
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Bolyai-dísztőr 

12/J. §
28

 

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

hölgy hallgatójának szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredményei 

elismeréseként ünnepélyes keretek között Bolyai-dísztőrt adományoz. 

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

Ludovika-emlékkard 

12/K. §
29

 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy avatásra kerülő, végzős honvéd 

tisztjelölt részére szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredményei 

elismeréseként ünnepélyes keretek között Ludovika-emlékkardot adományoz. 

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

Kossuth-dísztőr 

12/L. §
30

 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente egy avatásra kerülő, végzős honvéd 

tisztjelölt hölgy részére szolgálati tevékenysége, valamint kimagasló tanulmányi eredmények 

elismerésenként ünnepélyes keretek között Kossuth-dísztőrt adományoz. 

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

Repülős Dísztőr 

12/M. §
31

 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente a Kar szolnoki honvéd tisztjelölt hallgatói 

közül az avatásra kerülő, végzős évfolyam tagjának szolgálati tevékenysége, valamint 

kimagasló tanulmányi eredményei elismeréseként ünnepélyes keretek között Repülős Dísztőrt 

adományoz. 

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

Hadik András Tanulmányi Vándordíj 

12/N. §
32

 

(1) A dékán a Ludovika Fesztivál alkalmából évente Hadik András Tanulmányi Vándordíjat 

adományoz a Kar azon II-IV. évfolyamos honvéd tisztjelölt tancsoportjának, amely a 

tanulmányi év első félévének összegzett tanulmányi eredményei alapján a legjobb eredményt 

érte el. 

(2) A kitüntetés 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. 

(4) A kitüntetett tancsoport a kitüntetéshez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult. 
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Zrínyi Miklós-emlékgyűrű 

12/O. §
33

 

(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) A kitüntetés 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) A kitüntetésre 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 a nevezett halála után, postumus is adományozható. 

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

A CÍMEKRE ÉS KITÜNTETÉSEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS 

RENDELKEZÉSEK 

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 Egyetem 

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 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. 

(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)
34

 A 2. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározott kitüntetés viselésére való jogosultság 

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

alkalmazandók. 

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

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 vonatkozóan 

e szakasz rendelkezései alkalmazandók. 

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

határozott idő leteltéig jogosultak viselni. 

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

megadományozottak a címek viselésére határozatlan ideig jogosultak. 

(4) A címekhez külön megállapodás nélkül kapcsolódó juttatásokra a megadományozottak e 

szabályzat hatályba lépését követően nem jogosultak. 

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

megszűnéséig, illetve megszüntetéséig jogosultak. 

15/A. §
35

 

(1) A Kar Kiváló Oktatója és az Intézet Kiváló Oktatója cím először a 2013. évben kerül átadásra. 

(2) Az Egyetem Kiváló Oktatója cím első alkalommal 2014-ben kerül átadásra. 

16. § 

 Jelen szabályzatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ideiglenes Szenátusa 2012. 

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

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