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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 

(1). 1Az Óbudai Egytem Hallgatói Önkormányzata nagyra értékeli és megbecsüli az egyetemi hallgatók 
szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, az intézmény érdekeinek előmozdításában és az emberi 
értékek gyarapításában kifejezett kimagasló, példamutató tevékenységet, mely elismerése a Hallgatói 
Önkormányzata saját elismeréseket alapít. 

(2). Jelen szabályzat az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 5. számú függeléke.  

(3). Az Óbudai Egytem Hallgatói Önkormányzata az általa alapított kitüntetések, díszoklevelek, elismerések 
adományozásának rendjét az alábbiak szerint szabályozza. 

II. FEJEZET 

1§. Az OE HÖK által adományozott elismerések 

(1). Az OE HÖK jelen szabályzatban az alábbi kitüntető címeket, okleveleket, elismeréseket alapítja: 

a. a kultúráért kitüntető cím 

b. az év sportolója kitüntető cím 

c. az év közélei hallgatója kitüntető cím 

d. az év közéleti oktatója kitüntető cím 

e. az év közéleti dolgozója kitüntető cím 

f. az év együttműködő partnere kitüntető cím 

2§. A kultúráért kitüntető cím 

(1). 2A Hallgatói Tanács a kultúráért kitüntető címet adományozhatja azon hallgatók részére, akik az elmúlt 
tanév során kiemelkedő kulturális tevékenységet, és mind e mellett eredményes tanulmányi munkát 
folytattak. 

(2). A Hallgatói Tanács – rendkívüli körülmények kivételével –  évente, karonként egy hallgatót jutalmazhat. 

(3). 3A kitüntető cím adományozására a Részönkormányzatok tehetnek javaslatot. A javasolt hallgatók névsorát 
a Hallgatói Tanács elé kell terjeszteni. 

(4). OE szintű elsimerés formája: plakett + gravírozott toll. 

(5). 4A jutalom átadása jelentős, az egész Egyetemet érintő ünnepélyes esemény – általában az Ünnepélyes 
Tanévnyitó – során történik. 

(6). A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok lebonyolítása az OE HÖK 
hatásköre. 

                                                           
1 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
2 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
3 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
4 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
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3§. Az év sportolója kitüntető cím 

(1). A Hallgatói Tanács az év sportolója kitüntető címet adományozhatja azon hallgatók részére, akik az elmúlt 
tanév során kiemelkedő sport tevékenységet, és mind e mellett eredményes tanulmányi munkát folytattak. 

(2). A Hallgatói Tanács – rendkívüli körülmények kivételével – évente, karonként egy hallgatót jutalmazhat. 

(3). A kitüntető cím adományozására a Részönkormányzatok tehetnek javaslatot. A javasoltak névsorát a 
Hallgatói Tanács elé kell terjeszteni. 

(4). Az OE szintű elismerés formája: plakett + gravírozott toll. 

(5). 5A jutalom átadása jelentős, az egész Egyetemet érintő ünnepélyes esemény – általában az Ünnepélyes 
Tanévnyitó – során történik. 

(6). A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok lebonyolítása az OE HÖK 
hatásköre. 

4§. Az év közéleti hallgatója kitüntető cím 

(1). A Hallgatói Tanács az év közéleti hallgatója kitüntető címet adományozhatja azon hallgatók részére, akik 
az elmúlt tanév során eredményes és maradandó közéleti munkát végeztek az Egyetem hallgatósága 
érdekében. 

(2). A Hallgatói Tanács évente, a testület döntése alapján, egy, illetve több hallgatót jutalmazhat eme címmel. 

(3). A kitüntető cím adományozására a Hallgatói Tanács tagok tehetnek javaslatot. A javaslatban részletesen le 
kell írni a javasolt személy hallgatóságért végzett tevékenységét. 

(4). Az elismerés formája: plakett + gravírozott toll. 

(5). 6A jutalom átadása jelentős, az egész Egyetemet érintő ünnepélyes esemény– általában az Ünnepélyes 
Tanévnyitó – során történik. 

(6). A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok lebonyolítása, az OE HÖK 
hatásköre. 

5§. Az év közéleti oktatója kitüntető cím 

(1). A Hallgatói Tanács az év közéleti oktatója kitüntető címet adományozhatja azon oktatók részére, akik 
legalább 3 éve színvonalasan és eredményes közéleti munkát végeznek az Egyetem hallgatósága 
érdekében. 

(2). A Hallgatói Tanács évente, a testület döntése alapján, egy illetve több oktatót jutalmazhat. 

(3). A kitüntető cím adományozására a Hallgatói Tanács tagok tehetnek javaslatot. A javaslatban részletesen le 
kel írni a javasolt személy hallgatóságáért végzett tevékenységét. 

(4). Az elismerés fomája: plakett + gravírozott toll. 

(5). 7A jutalom átadása jelentős, az egész Egyetemet érintő ünnepélyes esemény – általában az Ünnepélyes 
Tanévnyitó – során történik. 

(6). A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok lebonyolítása az OE HÖK 
hatásköre. 

                                                           
5 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
6 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
7 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
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6§. Az év közéleti dolgozója kitüntető cím 

(1). A Hallgatói Tanács az év közéleti dolgozója kitüntető címet adományozhatja azon egyetemi dolgozók 
részére, akik legalább 3 éve színvonalasan és eredményes közéleti munkát végeznek az Egyetem 
hallgatósága érdekében. 

(2). A Hallgatói Tanács évente, a testület döntése alapján, egy, illetve több dolgozót jutalmazhat. 

(3). A kitüntető cím adományozására a Hallgatói Tanács tagok tehetnek javaslatot. A javaslatban részletesen le 
kel írni a javasolt személy hallgatóságáért végzett tevékenységét. 

(4). Az elismerés fomája: plakett + gravírozott toll. 

(5). 8A jutalom átadása jelentős, az egész Egyetemet érintő ünnepélyes esemény – általában az Ünnepélyes 
Tanévnyitó – során történik. 

(6). A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok lebonyolítása az OE HÖK 
hatásköre. 

7§. Az év együttműködő partnere kitüntető cím 

(1). A Hallgatói Tanács az év együttműködő partnere kitüntető címet adományozhatja azon cégek, alapítványok, 
szervezetek számára, amelyek önzetlen munkájukkal segtik az Egyetemi hallgatók előmnetelét. 

(2). A Hallgatói Tanács évente, a testület döntése alapján, egy illetve több céget, alapítványt, szervezetet 
jutalmazhat eme címmel. 

(3). Az elismerés kizárólag egyetemi szinten adható. Az elismerés formája: OE HÖK jelkép + plakett. 

(4). 9A jutalom átadása jelentős, az egész Egyetemet érintő ünnepélyes esemény – általában az Ünnepélyes 
Tanévnyitó – során történik. 

(5). A kitüntető cím adományozásával kapcsolatban szervezési és rendelkezési feladatok lebonyolítása az OE 
HÖK hatásköre. 

III. FEJEZET 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

(1). Az elismerésekre vonatkozó javaslatokat írásban, indoklással kell előterjeszteni a lebonyolításért felelős 
személy részére. Nem kaphat elismerést olyan személy, aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, vagy 
az elismerés adományoszásának időszakában fegyelmi büntetést kapott. 

(2). Egyetem oktatóinak és hallgatóinak kiemelkedő tevékenységének elismerésre a kari hallgatói 
önkormányzatok elismeréseket alapíthatnak, melyeket – a Hallgatói Tanács állásfoglalását követően – jelen 
szabályzat függelékében kell rögzíteni. 

  

                                                           
8 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
9 Módosította a Szenátus a 2018. július 16-ai ülésén az SZ-CXLVII/146/2018.számú határozatával. Hatályos: 2018. szeptember 1. napjától. 
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