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Budapesti Műszaki Főiskola
Adományozható kitüntetések, kitüntető címek, díjak alapításának és
adományozásának szabályzata
Bevezető
A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa a vonatkozó törvények és rendeletek
figyelembe vételével a főiskola Adományozható kitüntetések, kitüntető címek, díjak
alapításának és adományozásának szabályzatát - a Közalkalmazotti Tanáccsal
egyetértésben - az alábbiak szerint alkotta meg.

I. rész
Általános rendelkezés
1. §
A Budapesti Műszaki Főiskola nagyra értékeli és megbecsüli a főiskola szolgálatában,
fejlődésének elősegítésében, az intézmény érdekeinek előmozdításában és az emberi
értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet, melyek
elismerésére a főiskola kezdeményezi munkatársai kitüntetését állami szerveknél, s saját
elismeréseket alapít.

II. rész
Állami kitüntetések
2. §

A Magyar Köztársaság kitüntetései
I) Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt adományozása
1.) A Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt a független és demokratikus
Magyarország érdekeinek elősegítése, valamint támogatása körül kimagasló érdemeket
szerzett magyar és külföldi állampolgároknak adományozható, külön polgári és katonai
tagozattal.
2.) A Magyar Köztársasági Érdemrendet a miniszterelnöknek a Kormány hozzájárulásával
tett előterjesztésére, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet a feladatköre alapján
illetékes miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza. A Magyar
Köztársasági Érdemrend fokozatai: a nagykereszt a lánccal, nagykereszt, a középkereszt
csillaggal, a középkereszt, a tisztikereszt és a lovagkereszt. A Magyar Köztársasági
Érdemkereszt fokozatai: a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt. A
felterjesztés időpontja október 20.
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II).A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozása
1.) Kossuth-díjra a kulturális és a művészeti alkotások, a Széchenyi-díjra pedig a
tudományok, a kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá a gyógyítás és
az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is
elismert eredményeket elért személyeket lehet ajánlani.
2.) A díj adományozására a Bizottság részre minden év október 20. napjáig a kormány
tagjai, az országos köztestületek, és a művészeti élet területén működő országos
szervezetek elnökségei jogosultak javaslatot tenni. A díj adományozását a javaslattételre
jogosultaknál bárki kezdeményezheti. A díj ünnepélyes átadására minden év március 15.
napján, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor.
3. §

Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerések
I). Eötvös József-díj
1.) Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai,
középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak
adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték
elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.
2.) A díjat – amelynek jutalomösszege 1.500.000 Ft/fő – első alkalommal 1999. augusztus
20-án, majd évente a Pedagógusnapon, június 1-jén, négy személy kaphatja. A díjazott az
adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.
II.) Szent-Györgyi Albert-díj
1.) Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén, az iskolateremtő, a nemzetközi
elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható. A díjat – amelynek
jutalomösszege 450.000 Ft/fő – évente, a Magyar Kultúra Napján, január 22-én tizenöt
személy kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.
III.) Apáczai Csere János-díj
1.) Az Apáczai Csere János-díj óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai
pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési
munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos
tevékenységért adományozható.
2.) A díjat – amelynek jutalomösszege 450.000 Ft/év évente a Magyar Kultúra Napján
január 22-én, az alap- és középfokú oktatásban tíz és a felsőfokú oktatásban tíz személy
kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.

IV.) Kiss Árpád-díj
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1.) A Kiss-Árpád-díj a pedagógiai újítások kidolgozása, illetve alkalmazása, a magyar
neveléstudomány eredményeinek felhasználása és a pedagógia nemzetközi
tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és
neveléstudományi kutatók szakmai munkájának elismeréseként adományozató.
2.) A díjat – amelynek jutalomösszege 300.000 Ft/fő – évente, a Magyar Kultúra Napján,
január 22-én, öt személy kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és
plakettet kap.
V.) Tessedik Sámuel-díj
1.) A Tessedik Sámuel-díj azoknak a kollégiumban dolgozó általános iskolai, szakiskolai,
középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik
kiemelkedő kollégiumi pedagógiai munkát végeznek.
2.) A díjat – amelynek jutalomösszege 300.000 Ft/fő – első alkalommal 1999. augusztus
20-án, majd évente a Pedagógusnapon, június 1-jén öt személy kaphatja. A díjazott az
adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.
VI.) Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
1.) A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett a felsőoktatási intézményben dolgozóknak
(oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható. Az
emlékplakettet évente hatvan személy kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló
okiratot és plakettet kap.
VII.) Pedagógus Szolgálati Emlékérem
1.) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai,
általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi
oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatásnevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. A díjazott az
adományozást igazoló okiratot és plakettet kap.
VIII.) Trefort Ágoston-díj
1.) A Trefort Ágoston-díj azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi
dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő
munkát végeznek. A díjat – amelynek jutalomösszege 300.000 Ft/fő – évente, augusztus
20-án, tizenöt személy kaphatja. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és plakettet
kap.
IX.) Kármán Tódor-díj
1.) Kármán Tódor-díj adományozható a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás,
tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági élet
szereplőinek. A díjazás kiemelt szempontjait az oktatási miniszter évente meghatározza. A
díjat természetes és jogi személyek kaphatják.
2.) Évente legfeljebb öt díj adományozható. A díjat az oktatási miniszter évente, a
tanévkezdés időszakában adja át.
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3.) A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap.
X) Solt Ottilia-díj
A hazai vagy külföldi kisebbségi oktatásban, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásában,
továbbá a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben kiemelkedő tevékenységet
folytató természetes és jogi személyeknek adományozható. A díjat – amelynek
jutalomösszege 450.000 Ft/fő – évente január 7-én, három személy kaphatja.
XI) Nagy Tibor Gyula-díj
Az oktatás területén az európai jogharmonizációért és a közigazgatás korszerűsítéséért
kimagasló tevékenységet folytató személyeknek adományozható. A díjat – amelynek
jutalomösszege 450.000 Ft/fő – évente március 4-én, két személy kaphatja.
XII.) Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele
1.) Az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele az oktatási ágazat dolgozói és intézményei
részére rendkívüli kimagasló teljesítmény, kerek évforduló elismerésére adományozható.
A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot kap.
2.) Az oktatási miniszter által adományozandó szakmai elismerésekkel összefüggő
kiadások fedezetét az Oktatási Minisztérium költségvetése biztosítja. A díjak az általános
szabályok szerint adókötelesek.
4. §

A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerések
1.) A közlekedés és a hírközlés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység,
illetve életmű elismeréséért Baross Gábor-díj adományozható. A díjat évente általában
tizenöt személy kaphatja meg, a két ágazatban dolgozók létszámarányának megfelelő
megosztásban. A díj díszdobozban elhelyezett, proof kivitelű ezüstérem, amelyhez okirat
és pénzjutalom jár.
2.) Kiemelkedő ipari alkotó, irányító, szervező tevékenység elismeréséül március 15-e
alkalmából évente huszonöt Eötvös Loránd-díj adományozható. A díjjal emlékplakett, az
adományozást igazoló okirat és a kifizetéskor érvényben lévő köztisztviselői illetményalap
négyszeresének megfelelő mértékű pénzjutalom jár.
3.) Az ipar, a belkereskedelem, az idegenforgalom terén végzett példamutatóan
eredményes tevékenységért március 15-e, augusztus 20-a, nyugállományba vonulás,
gazdálkodó szervezetek, intézmények jubileuma alkalmából évente összesen kétszáz
Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.

5. §

Az informatikai és hírközlési miniszter által adományozható elismerések
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1.) Szakmai díjak
1.1 Neumann János-díj az Információs Társadalomért
Az informatika szakterület, a számítástechnikai kultúra kialakításában, az információs
társadalom fejlesztésében kimagasló tevékenység, illetve életmű elismeréséért
adományozható. A díjat évente két személy kaphatja meg.
1.2 Kozma László-díj
A hírközlés érdekében végzett kimagasló tevékenység, illetve életmű elismeréséért
adományozható. A díjat évente két személy kaphatja meg.
2. Szakmai érmek
2.1 A Magyar Informatikáért
A szakterületen kimagasló eredményes szakmai munka elismeréséül adományozható. Az
érmet évente öt személy kaphatja.
3. A Magyar Hírközlésért
A szakterületen kimagasló eredményes szakmai munka elismeréséül adományozható. Az
érmet évente hét személy kaphatja.
4. Miniszteri Elismerő Oklevél
Az IHM feladatainak és céljainak megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai
tevékenység elismerése céljából adományozható. Az oklevelet évente 30 személy
kaphatja.
6. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által adományozható elismerések
1.) A környezetünk érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és
szervezetek elismerésére évente tizenegy db Környezetünkért Emlékplakett
adományozható.
2.) A környezet- és természetvédelem, valamint a meteorológia terén végzett
példamutató, eredményes tevékenységért a Meteorológiai Világnap, a Föld Napja, a
Környezetvédelmi Világnap, március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a, a Köztisztviselők
Napja (július 1.), nyugállományba vonulás, nagyobb teljesítmény elismerése, szervezetek
jubileuma alkalmából évente száz Miniszteri Elismerő Oklevél adományozható.
7. §

A pénzügyminiszter által adományozható elismerések
1.) A közgazdaságtan, a pénzügyek tudományos megalapozásában, az oktatásban, hazai
és nemzetközi viszonylatban kifejtett kiemelkedő tevékenység, vagy huzamosabb időn át
nyújtott átlagon felüli teljesítmény elismerésére a pénzügyminiszter évente legfeljebb öt
Heller Farkas szakmai díjat adományozhat, mellyel emlékérem, adományozást elismerő
oklevél és az érvényben lévő köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő
összegű díj jár. Az elismerés átadására minden év augusztus 20-án kerül sor.
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2.) Miniszteri Elismerő Oklevél az átlagosnál eredményesebb munkát végző személyek
részére, vagy nyugállományba vonulás alkalmából adományozható. Ez az elismerés első
ízben legalább 5 év pénzügyi szolgálati idő után javasolható. A kitüntetésben a
Pénzügyminisztérium, illetve a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek dolgozói részesülhetnek.
8. §

A gyermek-, ifjúsági és sportminiszter által adományozható elismerések
(1) Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
a) az ifjúságért végzett kiemelkedő tevékenység és egész életmű elismeréseként
Szent Imre-díj,
b) az ifjúsági közéletben az adott évben jelentős eredményeket elért ifjúsági szervezet
részére Pál Utcai Fiúk-díj,
c) a gyermekek jogainak érdekében fellépő személyek részére Mikkamakka-díj,
d) az ifjúság területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenységet kifejtő
személyek részére Horváth Mihály-díj,
e) a szenvedélybetegségek ellen fellépő személyek és szervezetek részére Elige
vitam – Válaszd az életet-díj,
f) a szenvedélybetegségek megelőzése, kezelése és azokkal kapcsolatos oktatói és
tudományos tevékenység területén példamutató és kiemelkedő tevékenységet
végző személyek részére Kabay János-díj
g) a kiemelkedő sportteljesítmény, továbbá egész életmű elismeréseként Csík
Ferenc-díj,
h) a kiemelkedő edzői tevékenységért és jelentős nevelő oktató munkáért, valamint
egész életmű elismeréseként edzőknek, továbbá a kiemelkedő teljesítményt elérő
sportolókat felkészítő sportszakembereknek Bay Béla-díj,
i) a sport népszerűsítésében, a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése
érdekében hosszú időn keresztül kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére a
testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, köztestületekben
dolgozó személyeknek, továbbá a magyar testkultúra és sportélet fejlesztése
érdekében a hazai és nemzetközi sportéletben hosszú ideig eredményesen
dolgozó személyeknek Eszterházy Miksa-díj,
j) a testnevelés és a sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a
diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett
eredményes tevékenység elismerésére Kerezsi Endre-díj,
k) a sport területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenységet kifejtő személyek
részére Kemény Ferenc-díj,
l) az adott évben a hazai sportot saját forrásból jelentős mértékben támogató
természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
részére Aschner Lipót-díj,
m) a szabadidősportban, illetve versenyszerű sportban az adott évben jelentős
eredményeket elért sportszervezet részére Minarik Ede-díj,
n) az ifjúság, a szenvedélybetegségek megelőzése, illetve a kábítószer-probléma
visszaszorítása, továbbá a sport érdekében kiemelkedő publicisztikai
tevékenységet nyújtó újságírók részére Ezüst Toll Díj.
(3) A miniszter a megjelölt kitüntetéseken túl Miniszteri Elismerő Oklevelet is
adományozhat.
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(4) A kitüntetés, valamint az oklevél adományozására az Európai Unió Európai Ifjúsági
Napja (november 8.), a Magyar Sport Napja (május 6.), illetve az Egyesült Nemzetek
Szervezetének Kábítószer-ellenes Világnapja (június 26.), vagy március 15-e és
augusztus 20-a alkalmából kerülhet sor.
9. §

A nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható elismerések
(1) A Bibliotéka Emlékérem díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik
irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar
könyvtári kultúra fejlődéséhez. A díjat – amelynek összege 150.000 Ft/fő – évente, január
22-én tíz személy kaphatja.

III. rész
Főiskola által adományozott elismerések
10. §
(1) A Főiskolai Tanács jelen szabályzatban - a BMF SZMSZ 13. §. (2) bekezdés p)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az alábbi kitüntető címeket, okleveleket,
elismeréseket alapítja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

a Budapesti Műszaki Főiskola Díszpolgára
Professzor Emeritus kitüntető cím
Budapesti Műszaki Főiskola Emlékgyűrű
Címzetes főiskolai tanár kitüntető cím
Címzetes főiskolai docens kitüntető cím
Főiskolai magántanár kitüntető cím
Tiszteletbeli főiskolai tanár kitüntető cím
Mestertanár kitüntető cím
Rektori Dicséret – dolgozói
Rektori Dicséret – hallgatói
Törzsgárda tag
Emléklap
Az év kutatója
Az év fiatal kutatója
Hallgatói publikációs díj
Munkatársi címek

11. §
A Budapesti Műszaki Főiskola Díszpolgára kitüntető cím
1.) A főiskola rektora díszpolgár kitüntetést adományozhat azon a főiskolával
jogviszonyban nem álló személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a
magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, az
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emberiség fejlődése érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el,
példaértékűt és maradandót alkotott.
2.) A díszpolgár kitüntetés adományozására a rektornak címzett előterjesztésben
javaslatot a rektorhelyettesek, a kari főigazgatók, a gazdasági főigazgató vagy a főtitkár
tehetnek.
3.) A kitüntetés adományozására, melyet évente – rendkívüli eseteket kivéve – 1 személy
kaphatja, a Főiskolai Tanács állásfoglalása alapján a tanévnyitó ünnepségen kerül sor.
Az elismerés formája az 1. melléklet szerinti oklevél és érem.
Az érem egyik oldalán a főiskola címere és körbefutóan a Budapesti Műszaki Főiskola
Díszpolgára felírat látható, a másik oldalára középre a kitüntetett neve és a kitüntetés
dátuma kerül bevésésre.
4.) A kitüntetés adományozásához a felterjesztési határidő: minden év április 20-a.
12. §

Kitüntető címek adományozása:
1.) Professzor Emeritus kitüntető cím
1.1.) A főiskolai rektor Professzor Emeritus kitüntető címet adományozhat a főiskolával
közalkalmazotti jogviszonyban álló, nyugállományba vonuló egyetemi tanárnak.
1.2) Professzor Emeritus kitüntető cím adományozására a kari főigazgató tehet javaslatot.
A javaslatban be kell mutatni a javasolt személy szakmai tevékenységét, részletezve a
főiskolán/főiskoláért végzett munkáját.
1.3.) Kitüntető cím adományozására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. Az elismerés
formája adományozó okirat, melyet a 2. melléklet tartalmaz. A kitüntető cím
adományozásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.
2) Címzetes főiskolai tanár, címzetes főiskolai docens kitüntető cím
2.1) A főiskolai rektor címzetes főiskolai tanár/docens kitüntető címet adományozhat a
főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, kiemelkedő országosan elismert
szakmai teljesítményt nyújtó személynek, a főiskola tevékenységét, fejlesztési feladatit
segítő szakembernek, aki a főiskolán folyamatosan legalább öt éven keresztül oktatási
tevékenységet fejtett ki, és a kinevezéshez kötődő, a BMF SZMSZ 6. mellékletében
részletezett főiskolai tanári/docensi követelményeknek, továbbá a hatályos törvényekben,
rendeletekben előírt feltételeknek megfelel.
2.2) Címzetes főiskolai tanár/docens kitüntető címek adományozására a kari főigazgató
tehet javaslatot. A javaslatban részletesen le kell írni a javasolt személy szakmai
tevékenységét, részletezve a főiskolán/főiskoláért végzett tevékenységét. A javaslathoz
mellékelni kell a szükséges okmányok hiteles másolatát, valamint a kari tanácsi
jegyzőkönyvek kivonatát.
2.3) Címzetes főiskolai tanár kitüntető cím adományozására a tanévnyitó ünnepségen, a
címzetes főiskolai docensi cím adományozására a kari diplomaátadó ünnepségen kerül
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sor. Az elismerés formája adományozó okirat, melyet a 4. melléklet tartalmaz. A kitüntető
cím adományozásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár/kari hivatalvezető
feladata.
3.) Főiskolai magántanár kitüntető cím
3.1) A főiskolai rektor főiskolai magántanár kitüntető címet adományozhat a főiskolával
közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek, amennyiben doktori fokozattal
rendelkezik, és megfelel a BMF SZMSZ 6. mellékletében részletezett főiskolai tanári
követelményeknek, továbbá a hatályos törvényekben, rendeletekben előírt feltételeknek.
3.2) Főiskolai magántanár kitüntető címek adományozására a kari főigazgató tehet
javaslatot. A javaslatban be kell mutatni a javasolt személy szakmai tevékenységét,
részletezve a főiskolán/főiskoláért végzett tevékenységét. A javaslathoz mellékelni kell a
szükséges okmányok hiteles másolatát, valamint a kari tanácsi jegyzőkönyvek kivonatát.
3.3) Főiskolai magántanár kitüntető cím adományozására a tanévnyitó ünnepségen kerül
sor. Az elismerés formája adományozó okirat, melyet az 5. melléklet tartalmaz. A kitüntető
cím adományozásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.
4.) Tiszteletbeli főiskolai tanár kitüntető cím
1.) A Főiskolai Tanács tiszteletbeli főiskolai tanár kitüntető címet adományozhat mindazon
személyeknek, akik a főiskolán folytatott (legalább öt év) kiemelkedő oktatási
tevékenységükkel nagymértékben hozzájárultak az oktatás színvonalának emeléséhez.
2.) A tiszteletbeli főiskolai tanár kitüntető cím adományozására a kari főigazgató tehet
javaslatot. A javaslatban le kell írni a javasolt személy főiskolán végzett szakmai
tevékenységét, továbbá a szükséges okmányok másolatát.
3.) A kitüntető cím adományozására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. Az elismerés
formája adományozó okirat, melyet a 6. melléklet tartalmaz. Az adományozással
kapcsolatos eljárás lebonyolítása az oktatási rektorhelyettes feladata.
4.) A kitüntető cím adományozásához a felterjesztési határidő: minden év április 20-a.
5. Mestertanár kitüntető cím
5.1) A főiskolai rektor kiemelkedő gyakorlati oktató munkájának elismeréseként
mestertanári kitüntető címet adományozhat a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban
álló oktatónak, aki doktori fokozattal nem rendelkezik és egyébként megfelel a BMF
SZMSZ 6. mellékletében a főiskolai tanári munkakör betöltéséhez meghatározott
feltételeknek.
5.2) Mestertanár kitüntető címek adományozására a kari főigazgató tehet javaslatot. A
javaslatban be kell mutatni a javasolt személy szakmai tevékenységét, részletezve a
főiskolán/főiskoláért végzett tevékenységét. A javaslathoz mellékelni kell a szükséges
okmányok hiteles másolatát, valamint a kari tanácsi jegyzőkönyvek kivonatát.
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5.3) Mestertanár kitüntető cím adományozására Főiskolai Tanács ülésen kerül sor. Az
elismerés formája adományozó okirat, melyet a 7. melléklet tartalmaz. A kitüntető cím
adományozásával kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.

13.§.
Budapesti Műszaki Főiskola Emlékgyűrű
1.) A Főiskolai Tanács Budapesti Műszaki Főiskola arany emIékgyűrűt adományozhat
mindazon intézmények, vállalatok vagy egyes személyek részére, amelyek, illetve akik a
főiskolával folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan
segítették, illetve segítik. A Budapesti Műszaki Főiskola Emlékgyűrű a főiskolán. illetve
jogelődjeiben hosszú időn keresztül - legalább 10 éven át - kifejtett tevékenység
elismerését is szolgálhatja.
2.) A Főiskolai Tanács - rendkívül körülményektől eltérően - évente maximum 5
Emlékgyűrűt adományozhat. Az Emlékgyűrű adományozására a Rektori Tanács tehet
javaslatot a Főiskolai Tanácsnak.
3.) Az elismerés formája a 3. melléklet szerinti oklevél és arany emlékgyűrű. Az
Emlékgyűrű átadása jelentős, az egész Főiskolát érintő ünnepélyes alkalomkor történik.
Az adományozással kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.

14.§
Rektori Dicséret (dolgozói)
1.) A főiskolai rektor Rektori Dicséretet adományozhat azon főiskolai oktatók, dolgozók
részére, akik legalább 3 éven keresztül a főiskola érdekében színvonalas, eredményes
munkát fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.
2.) A Rektori Dicséretet ugyanazon dolgozónak háromévenként legfeljebb egy alkalommal
adható. Átadására évente egyszer, Pedagógusnapkor kerül sor, legfeljebb tíz, arra
érdemesült közalkalmazott részére.
3.) Rektori Dicséret adományozására a Rektori Tanács, továbbá - a szervezeti egység
vezetői értekezlete véleménye alapján – a kari főigazgatók, a főtitkár, a gazdasági
főigazgató tehet javaslatot. Az előkészítés során a Rektori Tanács határozza meg az
SZMSZ. 4. § szerinti egységek (HÖK kivételével) közötti létszámarányokat. Az elismerés
formája a 8. melléklet szerinti oklevél és a Rektori Tanács által évente meghatározott
pénzjutalom. Az adományozással kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.

15. §
Rektori Dicséret (hallgatói)
1.) A főiskolai rektor Rektori Dicséretet adományozhat azon főiskolai hallgatók részére,
akik legalább 2 éven keresztül a főiskola érdekében színvonalas, eredményes munkát
fejtettek ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak.
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2.) Rektori Dicséretet átadására évente egyszer jelentős főiskolai ünnepség keretében
kerül sor, legfeljebb tíz, arra érdemesült hallgató részére.
3.) Rektori Dicséret adományozására a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat tehet javaslatot.
Az előkészítés során az FHÖK határozza meg a karok közötti létszámarányokat. Az
elismerés formája a 8. melléklet szerinti oklevél és az FHÖK által évente meghatározott
pénzjutalom. Az adományozással kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.

16. §.
Törzsgárda tagság
1.) A főiskolán, illetve jogelődjein 10, 15, 20, 25. 30, 35 éves és annál magasabb (5
évenként emelkedő) folyamatos munka-, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező
és közmegbecsülésre érdemes tevékenységet folytató dolgozók részére Törzsgárda
tagság adományozható.
2.) A törzsgárda tagok közé történő felvételre a szervezeti egységvezető és a Rektori
Tanács tehet javaslatot. Az elismerés formája igazolás, 9. melléklet szerinti oklevél és
jelvény.
3.) A törzsgárda tagok körébe történő felvétel évente egy alkalommal, Pedagógusnapkor
történik. A törzsgárda tagsággal kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár feladata.

17.§.
Emléklap
1.) A főiskolai rektor Emléklapot adományoz a főiskolán oktatási tevékenységet végző
vezető oktatóknak hatvanadik, hatvanötödik, hetvenedik születésnapjuk alkalmából a
főiskola érdekében kifejtett tevékenységük elismerésének jelzésére.
2.) Az SZMSZ. 4. § szerinti egységek vezetői Emléklapot adományoznak a karon, illetve
más szervezeti egységekben dolgozó – 14.§ (1) bekezdésében nem érintett
közalkalmazottaknak - a hatvanadik, hatvanötödik, hetvenedik születésnapjuk alkalmából
a főiskola érdekében kifejtett tevékenységük elismerésének jelzésére.
3.) Emléklap adományozható továbbá nyugdíjba vonulás alkalmával bármely főiskolai
dolgozónak, aki a főiskolán hosszú időn keresztül (legalább 20 év) kiemelkedő
tevékenységet folytatott.
4.) Az emléklap adományozásának előkészítése érdekében a Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság Bér- és Munkaügyi Osztálya félévenként - január 1-ig, továbbá július 1-ig megadja a főtitkárnak (egység vezetőjének) a következő időszakban emléklap
adományozására jogosult személyek nevét.
5.) Az elismerés formája Emléklap, melyet a 10. melléklet tartalmaz. Az Emléklapot a
főiskolai rektor személyesen adja át az oktató születésnapján, vagy amennyiben ez
valamilyen akadályba ütközik, az akadály elhárulását követő első munkanapon. Az
Emléklappal kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár, illetve a szervezeti egységek
vezetői feladata.
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18. §
Az év kutatója díj
1.) A Főiskolai Tanács Az év kutatója díjat alapít a főiskola oktatói és kutatói kiemelkedő
műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenység,
iskolateremtő munkásság, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött
szerep elismerésére.
2.) Az év kutatója díj adományozásáról egyéni pályázat, vagy kari javaslat útján - az
előzetesen nyilvánosságra hozott kritériumok szerinti pályázati anyag alapján - a
Tudományos Tanács dönt. A díj ugyanazon személynek háromévenként legfeljebb egy
alkalommal adható.
3.) Az elismerés formája emlékplakett, a 11. melléklet szerinti oklevél és a Rektori Tanács
által évente meghatározott pénzjutalom. Az adományozással kapcsolatos eljárás
lebonyolítása a főtitkár feladata.

19. §
Az év fiatal kutatója díj
1.) A Főiskolai Tanács Az év fiatal kutatója díjat alapít a főiskola 30 évnél fiatalabb oktatói
és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, publikációs
tevékenység, valamint a tudományos életben betöltött szerep elismerésére.
2.) Az év fiatal kutatója díj adományozásáról egyéni pályázat, vagy kari javaslat útján - az
előzetesen nyilvánosságra hozott kritériumok szerinti pályázati anyag alapján - a
Tudományos Tanács dönt. A díj ugyanazon személynek háromévenként legfeljebb egy
alkalommal adható.
3.) Az elismerés formája emlékplakett, a 12. melléklet szerinti oklevél és a Rektori Tanács
által évente meghatározott pénzjutalom. Az adományozással kapcsolatos eljárás
lebonyolítása a főtitkár feladata.

20. §
Hallgatói publikációs díj
1.) A Főiskolai Tanács Hallgatói publikációs díjat alapít a főiskola hallgatói kiemelkedő
műszaki alkotásai, tudományos diákköri eredményei publikálása terén elért eredmények
elismerésére.
2.) Hallgatói publikációs díj adományozásáról egyéni pályázat, vagy kari javaslat útján - az
előzetesen nyilvánosságra hozott kritériumok szerinti pályázati anyag alapján - a
Tudományos Tanács dönt. A díj ugyanazon személynek képzési ideje alatt legfeljebb egy
alkalommal adható.
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3.) Az elismerés formája emlékplakett, a 13. melléklet szerinti oklevél és a Rektori Tanács
által évente meghatározott pénzjutalom. Az adományozással kapcsolatos eljárás
lebonyolítása a főtitkár feladata.

21. §
Munkatársi címek
1.) Főtanácsosi, tanácsosi, főmunkatársi, munkatársi cím adományozható - évente egy
alkalommal - a főiskola azon dolgozói részére, akik legalább öt éve az intézményben
dolgoznak, s tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkát végeznek.
2.) A főtanácsosi és tanácsosi cím a kiemelt és felső közalkalmazotti kategóriába, a
főmunkatársi és munkatársi cím pedig a közép és alsó közalkalmazotti kategóriába sorolt
dolgozók részére adható. A címek a főiskola adományozásra jogosult dolgozóinak 20 %nak ítélhető oda.
3.) A cím odaítélésére javaslatot tehet a kari főigazgató, a gazdasági főigazgató, a főtitkár,
a Könyvtár-, illetve a Kollégium igazgatója. A javaslatok alapján a döntést a Rektori
Tanács hozza.
4.) Elismerés formája a 14. melléklet szerinti cím adományozását igazoló irat, valamint a
kollektív szerződés szerinti pótlék. A címek átadására Pedagógusnapon kerül sor. Az
adományozással kapcsolatos eljárás lebonyolítása a főtitkár és a gazdasági főigazgató
feladata.

IV. rész
Egyéb rendelkezések
22.§.
1.) Az elismerésekre vonatkozó javaslatokat a jelen szabályzat 15. mellékletében rögzített
határidőig, írásban, indoklással kell előterjeszteni a lebonyolításért felelős személy
részére. Nem kaphat elismerést olyan személy, aki ellen fegyelmi eljárás van
folyamatban, vagy az elismerés adományozásának időszakában fegyelmi büntetést
kapott.
2.) Főiskola oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kiemelkedő tevékenységének
elismerésére a kari tanácsok elismeréseket alapíthatnak, melyeket – a Főiskolai Tanács
állásfoglalását követően – jelen szabályzat függelékében kell rögzíteni.

V. rész
Záró rendelkezések
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1.) A Budapesti Műszaki Főiskola Főiskolai Tanácsa által 2001. június 12-i és november
27-i ülésén módosított és elfogadott Adományozható kitüntetések, kitüntető címek, díjak
alapításának és adományozásának szabályzatát a Főiskolai Tanács 2003. október 14-i
ülésén kiegészítette.
2.) Jelen - módosításokkal, kiegészítésekkel egybeszerkesztett szövegű - szabályzat
2003. október 15-én lép hatályba.
Budapest, 2003. október 15.

Dr. Rudas Imre
főiskolai rektor
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1. melléklet

MI, A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REKTORA
ÉS FŐISKOLAI TANÁCSA

……………………………………………………..
NÉV

AKI 19…… ÉV ……………… HÓ ……….. NAPJÁN ……………………
SZÜLETETT,
………………………………. TEVÉKENYSÉGÉÉRT

A

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA
DÍSZPOLGÁRA
KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZZUK.

ENNEK HITELÉÜL EZT AZ OKLEVELET RÉSZÉRE
KISZOLGÁLTATTUK, ÉS AZT A FŐISKOLA PECSÉTJÉVEL, VALAMINT
SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁSUNKKAL MEGERŐSÍTETTÜK.

BUDAPEST, 20 …….. ÉV …………… HÓ ………… NAPJÁN.
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2. melléklet

MI, A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REKTORA
ÉS FŐISKOLAI TANÁCSA

……………………………………………………..
NÉV

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT
TEVÉKENYSÉGÉÉRT

A

PROFESSZOR EMERITUS
KITÜNTETŐ CÍMET ADOMÁNYOZZUK.

ENNEK HITELÉÜL EZT AZ OKLEVELET RÉSZÉRE
KISZOLGÁLTATTUK, ÉS AZT A FŐISKOLA PECSÉTJÉVEL, VALAMINT
SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁSUNKKAL MEGERŐSÍTETTÜK.

BUDAPEST, 20 …….. ÉV …………… HÓ ………… NAPJÁN.

FŐISKOLAI REKTOR
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a Budapesti Műszaki Főiskola
érdekében kifejtett kiemelkedő oktató-nevelő
tevékenysége elismeréseként a

Budapesti Műszaki Főiskola Emlékgyűrűjét
adományozom

Budapest, 200….

főiskolai rektor

3/a. melléklet

……………………………………..
Úrnak/Úrhölgynek

a Budapesti Műszaki Főiskola
Karán

az oktató-nevelő munka érdekében kifejtett
tevékenysége elismeréseként a

Budapesti Műszaki Főiskola Emlékgyűrűjét
adományozom

Budapest, 200….

főiskolai rektor
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4. melléklet

……………………………………..
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a Budapesti Műszaki Főiskola érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai
tevékenységének elismeréseként 200 . ………-i hatállyal

Címzetes főiskolai tanár/főiskolai docens
címet adományozom.

Budapest, 200 .

főiskolai rektor
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……………………………………..
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a Budapesti Műszaki Főiskola érdekében kifejtett kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréseként 200 . ………-i hatállyal

Főiskolai magántanári
címet adományozom.
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főiskolai rektor
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Tiszteletbeli főiskolai tanár
címet adományozom.
Budapest, 200 .

főiskolai rektor
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7. melléklet

……………………………………..
úrnak

a Budapesti Műszaki Főiskola érdekében kifejtett kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréseként 200 . ………-i hatállyal

Mestertanár
címet adományozom.

Budapest, 200 .

főiskolai rektor
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8. melléklet

……………………………………..
úr/úrhölgy

a Budapesti Műszaki Főiskolán végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

REKTORI DICSÉRETBEN
részesítem.

Budapest, 200 .

főiskolai rektor

9. melléklet

……………………………………..
úr/úrhölgy részére

a Budapesti Műszaki Főiskolán, illetve jogelődjében eltöltött

10 éves
lelkiismeretes és eredményes munkája elismeréseként a mai nappal a

Főiskola törzsgárda Tagjai
sorába felvettem .

Budapest, 200 .

főiskolai rektor
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10. melléklet

Emléklap
……………………………………..
úr/úrhölgy részére

szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm

... születésnapja alkalmából.
Köszönetem és elismerésem fejezem ki a főiskolán eltöltött évek során
nyújtott lelkiismeretes munkájáért, mellyel hozzájárult az intézmény
oktatási színvonalának emeléséhez.

Budapest, 200 .
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főiskolai rektor

11. melléklet

……………………………………..
úr/úrhölgy részére

a Budapesti Műszaki Főiskolán, végzett
kiemelkedő kutatási tevékenysége elismeréseként

a 200 . év Kutatója díjban
részesítem

Budapest, 200 .

főiskolai rektor
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12. melléklet

……………………………………..
úr/úrhölgy részére

a Budapesti Műszaki Főiskolán, végzett
kiemelkedő kutatási tevékenysége elismeréseként

a 200 . év Fiatal Kutatója díjban
részesítem

Budapest, 200 .

főiskolai rektor

13. melléklet
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úr/úrhölgy részére

a Budapesti Műszaki Főiskolán, végzett
kiemelkedő irodalmi tevékenysége elismeréseként

Hallgatói Publikációs Díjban
részesítem

Budapest, 200 .

főiskolai rektor
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14. melléklet

……………………………………..
úr/úrhölgy részére

a Budapesti Műszaki Főiskolán, végzett
tevékenysége elismeréseként

…munkatárs címet
adományozom

Budapest, 200 .

főiskolai rektor

15. melléklet

Főiskola által adományozható kitüntetések, címek eljárási rendje és határideje

Megnevezés
Budapesti Műszaki Főiskola
Díszpolgára
Professzor Emeritus
Budapesti Műszaki Főiskola
Emlékgyűrű
Főiskolai magántanár
Címzetes főiskolai tanár
Címzetes főiskolai docens
Tiszteletbeli főiskolai tanár
Mestertanár
Rektori Dicséret – dolgozói
Rektori Dicséret – hallgatói
Törzsgárda tagság

javaslattevő
rektorhelyettes
kari főigazgató
gazdasági főigazgató
főtitkár
kari főigazgató
Rektori Tanács
kari főigazgató
főiskolai rektor
intézetigazgató
kari főigazgató
főiskolai rektor
intézetigazgató
kari főigazgató
intézetigazgató
kari főigazgató
főiskolai rektor
kari főigazgató
főiskolai rektor
kari főigazgató
gazdasági főigazgató
főtitkár
FHÖK
szerv. egységvezető
Rektori Tanács

véleményező
FT

dönt

adományoz

felterjesztés
határideje
április 20.

adományozás
időpontja
tanévnyitó

főiskolai rektor

főiskolai rektor

FT
FT

főiskolai rektor

főiskolai rektor

április 20.
április 20.

tanévnyitó
ünnepélyes alkalom

KT

FT

főiskolai rektor

április 20.

tanévnyitó

IT
KT

FT

főiskolai rektor

április 20.

tanévnyitó

IT
KT
IT
KT

FT

főiskolai rektor

április 20.

FT

főiskolai rektor

április 20.

kari diplomaátadó
ünnepség
tanévnyitó

KT

FT

főiskolai rektor

április 20.

Főiskolai Tanács ülésén

RT

főiskolai rektor

főiskolai rektor

április 30.

Pedagógus nap

RT
RT

főiskolai rektor
RT

főiskolai rektor
főiskolai rektor

május 30.
május 10.

tanévzáró
Pedagógus nap
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Megnevezés

javaslattevő

véleményező

dönt

TT

TT

főiskolai rektor

felterjesztés
adományozás
határideje
időpontja
január 1.
60, 65, 70 szül.nap
július 1.
nyugállományba vonulás
szeptember 20.
november 3.

TT

TT

főiskolai rektor

szeptember 20.

november 3.

TT

TT

főiskolai rektor

szeptember 20.

november 3.

RT

RT

főiskolai rektor

április 30.

Pedagógus nap

Emléklap
Az év kutatója
Az év fiatal kutatója
Hallgatói publikációs-díj
Munkatársi címek

adományoz
főiskolai rektor

egyéni pályázat
kari főigazgató
egyéni pályázat
kari főigazgató
egyéni pályázat
kari főigazgató
kari főigazgató
gazdasági főigazgató
főtitkár
könyvtárigazgató
kollégiumigazgató
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Állami és miniszteri kitüntetések, címek eljárási rendje és határideje

Megnevezés
(adományozható db. szám)

főiskolán
véleményez
Magyar Köztársasági
kari főigazgató
RT
Érdemrend és Érdemkereszt
gazdasági főigazgató
Kossuth-díj (15)
főtitkár
könyvtárigazgató
Széchenyi-díj (15)
kollégiumigazgató
Solt Ottília-díj (3)
kari főigazgató
RT
Szent-Györgyi Albert-díj (15) gazdasági főigazgató
főtitkár
Apáczai Csere János-díj (10)
könyvtárigazgató
Kiss Árpád-díj (5)
kollégiumigazgató
Nagy Tibor Gyula-díj (2)
Eötvös József-díj (4)
Tessedik Sámuel-díj (5)
Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakett (60)
Trefort Ágoston-díj (15)
Kármán Tódor-díj (5)
Pedagógus Szolgálati
Emlékérem
Oktatási Miniszter Elismerő
Oklevele
előterjeszt

adományoz
dönt

felterjesztés
határideje

adományozás
időpontja

főiskolai rektor

köztársasági elnök

október 20.
május 31.
október 20.
október 20.

március 15.
augusztus 20.
március 15.
március 15.

főiskolai rektor

oktatási miniszter

október 31.
november 20.
november 20.
november 20.
november 30.
március 31.
március 31.
március 31.
május 31.
május 31.
adományozás
előtt 2 hóval
adományozás
előtt 2 hóval

január 7.
január 22.
január 22.
január 22.
március 4.
június 1.
június 1.
június 1.
augusztus 20.
tanévnyitó
folyamatos
nyugállományba vonulás
rendkívüli esetben
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Megnevezés
(adományozható db.szám)

főiskolán
véleményez
Eötvös Loránd-díj (25)
kari főigazgató
RT
gazdasági főigazgató
Miniszteri Elismerő Oklevél
főtitkár
Baross Gábor-díj (15)
könyvtárigazgató
kollégiumigazgató
Neumann János-díj az
kari főigazgató
RT
információs társadalomért (2) gazdasági főigazgató
Kozma László-díj (2)
főtitkár
könyvtárigazgató
A magyar informatikáért (5)
kollégiumigazgató
A magyar hírközlésért (7)
Miniszteri Elismerő Oklevél
(30)
Környezetünkért Emlékplakett
kari főigazgató
RT
(11)
gazdasági főigazgató
Miniszteri Elismerő Oklevél
főtitkár
könyvtárigazgató
(100)
kollégiumigazgató

Heller Farkas-díj (5)
Miniszteri Elismerő Oklevél

Bibliotéka Emlékérem (10)

előterjeszt

kari főigazgató
RT
gazdasági főigazgató
főtitkár
könyvtárigazgató
kollégiumigazgató
könyvtárigazgató
RT

adományoz
dönt

felterjesztés
határideje

főiskolai rektor

gazdasági és
közlekedési
miniszter

főiskolai rektor

informatikai és
november 30.
hírközlési miniszter március 31.
május 31.

március 15.
augusztus 20.
október 23.

főiskolai rektor

környezetvédelmi
november 20.
és vízügyi miniszter november 20.

főiskolai rektor

pénzügy-miniszter

június 5.
március 05.
június 5.
augusztus 20.
október 23.
meteorológiai világnap
föld napja
környezetvédelmi
világnap
augusztus 20.
nyugállományba vonulás

főiskolai rektor

nemzeti kulturális
november 20.
örökség minisztere
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november 20.
november 20.

adományozás
időpontja

november 20.

március 15.
március 15.
augusztus 20.
nyugállományba vonulás

január 22.

Megnevezés
(adományozható db.szám)
Szent Imre-díj
Pál Utcai Fiúk-díj
Mikkamakka-díj
Horváth Mihály-díj
Kabay János-díj
Elige vitam – Válaszd az
életet-díj
Csík Ferenc-díj (3)
Bay Béla-díj (3)
Eszterházy Miksa-díj (3)
Kerezsi Endre-díj (2)

főiskolán
véleményez
kari főigazgató
RT
gazdasági főigazgató
főtitkár
könyvtárigazgató
kollégiumigazgató
előterjeszt

adományoz
dönt
főiskolai rektor

gyermek-, ifjúsági
és sportminiszter

felterjesztés
határideje
november 20.

adományozás
időpontja
március 15.
május 6.
június 26.
augusztus 20.
november 8.

Kemény Ferenc-díj
Ascher Lipót-díj
Minarik Ede-díj (2)
Ezüst Toll-díj (3)
Miniszteri Elismerő Oklevél (40)

Az állami és miniszteri kitüntetési előterjesztéseket részletes indoklással, az adományozást megelőző év
szeptember 30-ig kell a főiskolai rektor részére megküldeni.
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