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Preambulum 
 
(1) Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem) nagyra értékeli és megbecsüli az Egyetem 
szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, az intézmény érdekeinek előmozdításában és az emberi 
értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet, melyek elismerésére az 
egyetem kezdeményezi munkatársai kitüntetését állami szerveknél, és saját elismeréseket alapít. 
 
(2) Az Óbudai Egyetem (rövidítve: ÓE) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény (továbbiakban: Nftv.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.), 1a 2011. évi CCII. kitüntetési törvény, a 49/2012. (XII.15.) EMMI rendelet és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a 
felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló2395/2015. (XII. 12.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: R), valamint az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rendje alapján az 
adományozható kitüntetések, kitüntető címek, díjak alapításának és adományozásának szabályzatát az 
alábbiakban határozza meg. 
 

(3) A fenntartó hozzájárulása szükséges a felsőoktatási intézmény hatáskörében történő rendszeres 
pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához [Nftv. 73. § (3) bekezdés h) pont]. 
 
 

Általános rendelkezések 
 

A szabályzat hatálya 
 
1. §. (1) A szabályzat személyi hatály kiterjed  

a) az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre,  
b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre,  
c) az Egyetemmel jogviszonyban nem álló természetes és nem természetes személyekre a 
szabályzatban meghatározott feltételek fennállása szerint.  

 
(2) Nem kaphat elismerést olyan személy, aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, vagy az elismerés 
adományozásának időszakában fegyelmi büntetést kapott. Egy személy/szervezet egyazon 
kitüntetésben csak egy alkalommal részesülhet. 
 
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed  

3a) valamennyi állami, a miniszterek, az önkormányzat, illetve más állami szervek által 
rendeletben meghatározott kitüntetésekre, amelyek estében az Egyetemnek felterjesztési joga 
van, illetve 
b) az Egyetem által alapított kitüntetésekre. 

 
4  
 

                                            
1 :  Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. 

november 1. napjától. 
2 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. november 

1. napjától. 
3 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. november 

1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a Szenátus a 2017.október 17.-ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. 
november 1. napjától. 
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Kitüntetések adományozásának rendje 
 
2. § (1) Az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésekre javaslatot a rektor 
kezdeményezhet az adományozó felé. 
 
(2) 5Az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kitüntetésekre javaslatot tehetnek az alábbi 
magasabb vezetői és vezetői beosztású személyek: 

a) rektor, 
b) kancellár, 
c) rektorhelyettes, 
d) oktatási főigazgató, 
e) dékán, 
f) Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ főigazgatója (továbbiakban: főigazgató). 

 
(3) A beérkezett javaslatok illetékes testület elé terjesztéséről – a Rektori Tanács véleményének 
kikérését követően – a rektor dönt.  
 
3. § (1) A szabályzat hatálya alá tartozó kitüntetések adományozásával kapcsolatos döntés- és 
adományozási előkészítési feladatokat – beleértve a kitüntetettek személyéről, az átadásra került 
oklevelekről történő nyilvántartás vezetését is – a Kancellári Kabinet humánfejlesztési főtanácsadója 
látja el. 
 
(2) A humánfejlesztési főtanácsadó a nyilvántartásban bekövetkezett változásról rendszeresen 
tájékoztatja a Bér- és Munkaügyi Osztályt. 
 
4. § (1) Az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésekre vonatkozó javaslatot az 
Egyetem rektorának címezve az 1. és a 2. sz. melléklet szerinti iratmintán, a jelölt életútjának, illetve 
tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indoklásával, egy nyomtatott példányban kell benyújtani 
az adományozási alkalmat legalább 4 naptári hónappal megelőzően, illetve elektronikusan 
szerkeszthető formátumban megküldeni a Kancellári Kabinet humánfejlesztési főtanácsadójának. 
 

(2) Nem részesíthető az EMMI rendeletben meghatározott miniszteri elismerésben az a személy, aki 
a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, 
b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll. 

 
(3) 6Az elismerésre javasolt közalkalmazottnak - az elismerés kezdeményezője részére - a miniszteri 
döntésre való felterjesztését megelőzően a 3. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell tennie a 
következőket illetően: 

a) a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásáról, 
b) a (2) bekezdés szerinti kizáró körülményekről, 
c) a korábbi elismeréseiről és az azokkal összefüggő adatokról, valamint 
d) az adományozás esetén az elismerés elfogadásáról. 

 

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozatban személyes 
adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az elismerés el nem 
fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető.  

                                            
5 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. november 

1. napjától. 
6 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. november 

1. napjától. 
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5.§ (1) Az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kitüntetésekre vonatkozó felterjesztést az 
Egyetem rektorának címezve a 4. sz. melléklet szerinti iratmintán, a jelölt életútjának, illetve 
tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indoklásával, részletezve az Egyetemért végzett 
munkásságát, valamint az adományozási feltételek meglétének igazolását szolgáló dokumentumok 
csatolásával, egy nyomtatott példányban kell benyújtani, az adományozási alkalmat legalább 2 naptári 
hónappal megelőzően, illetve elektronikusan szerkeszthető formátumban megküldeni a Kancellári 
Kabinet humánfejlesztési főtanácsadójának.  
 
(2)7 Az Egyetem által alapított kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a rektor vagy az általa 
megbízott személy adja át. Az elismerések átadására az 29. számú mellékletben az egyes díjaknál 
megjelölt alkalmakkor kerül sor. Ezen kívül a rektor döntése alapján, indokolt esetben, az átadásra más 
események alkalmából is sor kerülhet. 
 
(3) Indokolt esetben az 5. § (1) bekezdésben meghatározott előterjesztési határidőtől el lehet térni. 
 
(4) A kitüntetés visszavonásáról – az adományozás rendjének megfelelően – a rektor vagy a Szenátus 
dönt. 
 

Egyetem által alapított kitüntetések és elismerések 
 
6. § (1) Az Egyetem jelen szabályzatban az alábbi kitüntető címeket, okleveleket, elismeréseket 
alapítja: 
 
a) A Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések: 

aa) Civis Academicus Honoris Causa, 
ab) Pro Universitate, 
ac) Óbudai Egyetem Nagykövete, 
ad) Az Óbudai Egyetem Mecénása 
ae) Professor Emeritus kitüntető cím, 
af) az Óbudai Egyetem Díszérme, 
ag) 8Címzetes egyetemi tanár kitüntető cím, 
ah) 9Címzetes egyetemi docens kitüntető cím, 
ai) Honorary Professor kitüntető cím, 
aj) Kálmán Rudolf Professzori Díj, 
ak) 1011Egyetemi magántanár kitüntető cím, 
al) Tiszteletbeli egyetemi docensi kitüntető cím. 

 
b) A rektor által adományozható kitüntetések és elismerések: 

ba) Óbudai Egyetem Emlékgyűrű, 
bb) Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díj, 
bc) Rektori Dicséret – dolgozói, 

                                            
7 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. november 

1. napjától. 
8 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. november 

1. napjától. 
9 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. november 

1. napjától. 
10 Hatályon kívül helyezte a Szenátus a 2017.október 17.-ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 

2017. november 1. napjától. 
11 Hatályon kívül helyezte a Szenátus a 2017.október 17.-ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 

2017. november 1. napjától. 
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bd) Rektori Dicséret – hallgatói, 
be) Törzsgárda tag. 

 
c) A Rektori Tanács által adományozható elismerések: 

ca) Munkatársi címek. 
 
d)12 A Tudományos Tanács által adományozható elismerések: 

da) Az év kutatója kitüntető cím, 
db) Az év fiatal kutatója kitüntető cím. 

 
e) A Tehetségtanács által adományozható elismerések: 

ea) Hallgatói publikációs díj, 
eb) Angyal Béla Hallgatói Nagydíj, 
ec) Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díj. 

 
f) A rektor, illetve a szervezeti egységvezető által adományozható elismerés: 

fa) Emléklap. 
 

g) Egyéb adományozható kitüntetések: 
ga) Könyvtárvezetői Dicséret,  
gb) Kollégiumvezetői Dicséret. 

 
 

A Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések 
 

Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgár 
 

 
7. § (1) Az Egyetem Szenátusa Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgár kitüntetést 
adományozhat azon az Egyetemmel jogviszonyban nem álló személynek, aki a hazai és/vagy 
nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, a művelődésügy, a felsőoktatás 
fejlesztése, az emberiség fejlődése érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért 
el, példaértékűt és maradandót alkotott. 
  
(2) A kitüntetésből évente – rendkívüli eseteket kivéve – legfeljebb három adományozható. 
 
(3) 13Az elismerés formája a 5/a. melléklet szerinti magyar nyelvű, illetve a 5/b. melléklet szerinti angol 
nyelvű oklevél és a 5/c. melléklet szerinti érem. Az érem egyik oldalán az Egyetem címere és a Civis 
Academicus Honoris Causa felírat látható, a másik oldalára középre a kitüntetett neve és a kitüntetés 
dátuma kerül. 
 
 

                                            
12 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. 

november 1. napjától. 
13 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
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Pro Universitate 
 

8. § (1) Az Egyetem Szenátusa Pro Universitate kitüntetést adományozhat azon 
személynek/szervezetnek, aki az Egyetem érdekében, illetve az Egyetemmel való együttműködésben 
végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, példaértékűt és maradandót alkotott. 
 
(2) A kitüntetés évente – rendkívüli eseteket kivéve – három Egyetemmel jogviszonyban nem álló 
személynek/szervezetnek, valamint egy Egyetemmel jogviszonyban álló személynek adományozható.  
 
(3) 14Az elismerés formája a 6/a. melléklet szerinti magyar nyelvű, a 6/b. melléklet szerinti angol nyelvű 
oklevél és a 6/c. melléklet szerinti érem. Az érem egyik oldalán az Egyetem címere és a Pro 
Universitate felírat látható, a másik oldalára középre a kitüntetett neve és a kitüntetés dátuma kerül. 
 
 

Az Óbudai Egyetem Nagykövete 
 

9. § (1) Az Óbudai Egyetem és a földrajzi régiók szervezetei, intézményei közötti kapcsolatok 
előmozdítása, az Egyetem idegen nyelvű képzésének terjesztése, az Egyetem érdekeinek képviselete 
céljából az Egyetem Szenátusa Óbudai Egyetem Nagykövete címet adományozhat azon személynek, 
aki közmegbecsülést élvez, továbbá társadalmi állása, kapcsolatrendszere, büntetlen előélete, 
képzettsége révén alkalmas az e tisztséggel járó feladatok teljesítésére, és vállalja azok ellátását.  
 
(2) 15A cím formája a 7/a. melléklet szerinti magyar nyelvű és a 7/b. melléklet szerinti angol nyelvű 
megbízólevél.  
 
(3) 16Az Óbudai Egyetem nagykövete kitüntető címre történt kinevezés megszűnik a nevezett halálával, 
lemondással, illetve a kinevezés visszavonásával. Az Egyetem rektora a kinevezést visszavonhatja, ha 
a Nagykövet működésének fenntartásához az intézménynek további érdeke nem fűződik. A kinevezés 
visszavonása esetén a rektor a Nagykövetet a kinevezés megszűnése előtt legkevesebb 30 nappal 
értesíti.  
 
(4) Az Óbudai Egyetem Nagykövete tevékenységét az Egyetem stratégiájával összhangban, a rektor 
szakmai felügyelete, illetve a kutatási és nemzetközi rektorhelyettes koordinálása mellett végzi.  
 
(5) 17Az Óbudai Egyetem Nagykövete munkája során, az alábbi területeken fejt ki tevékenységet:  

 személyiségével és munkájával képviseli az Egyetemet, annak érdekeit,  

 előmozdítja az Egyetem és a régiók közötti kapcsolatok fejlesztését,  

 tájékozódik a régió kereskedelmi, gazdasági, idegenforgalmi, kulturális és tudományos életének 
viszonyairól, ezekről tájékoztatja a Szenátust, 

 közreműködik az idegen nyelvű képzések szervezésében, 

 közreműködik a hallgatók beiskolázásában, az Egyetem népszerűsítésében, a hallgatók 
kiválasztásában, 

 közvetít az adott régió igényei és az Egyetem lehetőségei között. 

                                            
14 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
15 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
16 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
17 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. 

november 1. napjától. 
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Az Óbudai Egyetem Mecénása 
 
10. § (1) Az Egyetem Szenátusa az intézmény gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás 
nélküli, jelentős anyagi támogatás, adomány elismerése céljából az Óbudai Egyetem Mecénása címet 
adományozhat. 
 
(2) A kitüntetés személynek és közösségnek egyaránt adományozható.  
 
(3) Az elismerés formája a 8/a. melléklet szerinti magyar nyelvű, illetve a 8/b. melléklet szerinti angol 
nyelvű oklevél.  
 
 

Professor Emeritus kitüntető cím 
 

11. § (1) Az Egyetem Szenátusa Professor Emeritus/Professor Emerita (a továbbiakban együtt: 
Professor Emeritus) kitüntető címet adományozhat az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, 
nyugállományba vonuló egyetemi tanárnak. 
 
(2) A Professor Emeritus cím adományozását a dékán kezdeményezheti. A Professor Emeritus cím 
adományozására vonatkozó javaslatot a rektor felé történő felterjesztést megelőzően a javaslatot 
kezdeményező kar Kari Tanácsa véleményezi. 
 
18(3) Az elismerés formája adományozó okirat, melyet a 9. számú melléklet tartalmaz. A kitüntető 
címben részesülő maximum 5 kredit/félév oktatási feladattal terhelhető, a címmel járó illetmény a 
mindenkori pótlékalap ötszöröse.  
 
 

Az Óbudai Egyetem Díszérme 
 

12. § (1) Az Egyetem Szenátusa „Az Óbudai Egyetem Díszérme” kitüntetést adományozhat az Egyetem 
oktatási és tudományos tevékenységében, az alaptevékenységek háttérfeladatainak ellátásában, az 
Egyetem működtetésében, az intézményi vezetés és menedzsment munkájában tartósan kimagasló, 
eredményes és meghatározó szerepet vállaló, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatónak, 
kutatónak, dolgozónak. 
 
(2) A kitüntetésből évente – rendkívüli esetet kivéve – legfeljebb öt adományozható. 
 
(3) Az elismerés formája az 10. melléklet szerinti oklevél és díszérme. A Díszérme egyik oldalán az 
Egyetem címere, másik oldalán „Az Óbudai Egyetem Díszérme” felirat, a kitüntetett neve és a kitüntetés 
évszáma szerepel. 
 
 

Címzetes egyetemi tanár/docens 
 

13. § (1) Az Egyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanár/docens kitüntető címet adományozhat az 
Egyetemmel munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló, kiemelkedő országosan elismert 

                                            
18 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
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szakmai teljesítményt nyújtó, magyar állampolgárságú személynek, az Egyetem tevékenységét, 
fejlesztési feladatait segítő szakembernek, aki az Egyetemen több éven keresztül oktatási 
tevékenységet fejtett ki. Címzetes egyetemi tanár kitüntető cím csak akkor ítélhető oda, amennyiben a 
javasolt személy doktori fokozattal rendelkezik. 
 
(2) Az elismerés formája a 11. számú melléklet szerinti adományozó okirat.  
 
 

Honorary Professor kitüntető cím 
 

14. § (1) Az Egyetem Szenátusa Honorary Professor kitüntető címet adományozhat annak a 
kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó külföldi állampolgárságú személynek, aki jelentős mértékben 
járul hozzá az Egyetem oktatási, tudományos kutatási tevékenysége színvonalának emeléséhez, 
nemzetközi elismertségének növeléséhez. A Honorary Professor kitüntető cím csak akkor ítélhető oda, 
amennyiben a javasolt személy doktori fokozattal rendelkezik. 
 
(2) A kitüntetésből évente – rendkívüli esetet kivéve – legfeljebb három adományozható. 
 
(3) Az elismerés formája a 12. számú melléklet szerinti adományozó okirat. 
 
 

Kálmán Rudolf Professzori Díj 
 
15. § (1) Az Egyetem Szenátusa és az Institute of Electrical and Electronics Engineers Hungary Section 
(továbbiakban: IEEE HS) – Kálmán Rudolf, az Egyetem Honorary Professor kitüntetettje emlékére – 
Kálmán Rudolf Professzori Díjat alapít. 
 
(2) Az elismerés azon hazai és külföldi egyetemi tanár részére adható, aki legalább tíz éves IEEE HS 
tagsággal rendelkezik, kiemelkedő nemzetközi tudományos teljesítményt mutat fel, és aki az Óbudai 
Egyetem és az IEEE HS érdekében hosszú időn keresztül, hazai és/vagy nemzetközi viszonylatban is 
jelentős munkásságot végzett. 
 
(3) A kitüntetés évente – rendkívüli eseteket kivéve – egy hazai és egy külföldi személynek 
adományozható. 
 
(4) Az elismerés formája a 13/a. és 13/b. számú melléklet szerinti adományozó okirat magyar és angol 
nyelven, valamint a 13/c. számú melléklet szerinti emlékplakett. Az emlékplakett az egyik oldalán a díj 
és a díjat adományozók angol neveit tartalmazza, a másik oldalon a díjazott neve és a kitüntetés 
dátuma kerül feltüntetésre.  
 
(5) Az elismeréshez a hazai kitüntetett esetében a címmel járó illetmény a mindenkori pótlékalap 
négyszerese. 
 

Egyetemi magántanár kitüntető cím 
 

16. § (1) Az Egyetem Szenátusa egyetemi magántanár kitüntető címet adományozhat az Egyetemmel 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló óraadó személynek, amennyiben doktori fokozattal 
rendelkezik.  
 
(2) Az elismerés formája a 14. melléklet szerinti adományozó okirat.  
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Tiszteletbeli egyetemi docensi kitüntető cím 
 
17. § 19(1) Az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli egyetemi docensi kitüntető címet adományozhat az 
Egyetemmel (vagy jogelődjével) legalább öt éve közalkalmazotti jogviszonyban álló, kiemelkedő, 
országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személynek, aki tartósan, magas színvonalú oktató 
tevékenységet folytat és ezzel hozzájárult az Egyetemen folyó oktatómunka színvonalának 
emeléséhez, az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez. 
 
(2) A kitüntetésből évente – rendkívüli eseteket kivéve – legfeljebb három adományozható. 
 
(3) Az elismerés formája a 15. számú melléklet szerinti adományozó okirat. 
 
 

A rektor által adományozható kitüntetések és elismerések 
 

Óbudai Egyetem Emlékgyűrű 
 

18. § 20(1) Az Egyetem rektora Arany EmIékgyűrűt adományozhat mindazon személyek részére, akik az 
Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, 
illetve segítik. Az arany emlékgyűrű az Egyetemen, illetve jogelődjeiben hosszú időn keresztül – 
legalább tíz éven át – kifejtett tevékenység elismerését is szolgálhatja. 
 
(2) A rektor – rendkívül körülményektől eltérően – évente maximum három emlékgyűrűt adományozhat.  
 
(3) Az elismerés formája a 16/a. és a 16/b. számú melléklet szerinti oklevél és arany emlékgyűrű. Az 
arany emlékgyűrű pecsét részén az Óbudai Egyetem címere található. 
 
 

Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díj 
 

19. § (1) A Szenátus „Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díj”-at alapít az Egyetem 
kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységet nyújtó hallgatók konzulenseinek elismerésére. 
 
(2) A díj odaítélésére az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács tesz javaslatot az Egyetem rektorának, 
melynek alapján a díj odaítélésről a Rektori Tanács dönt. 
 
(3) Az elismerés formája a 17. melléklet szerinti oklevél.  
 
  

                                            
19 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
20 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 



                                           

 12 

Rektori Dicséret – dolgozói 
 

20. § 21(1) Az Egyetem rektora Rektori Dicséretet adományozhat az Egyetem azon közalkalmazottja 
részére, aki legalább öt éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtett 
ki, vagy ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtott. 
 
(2) Az elismerésből évente legfeljebb hat adományozható. 
 
(3) A Rektori Dicséret adományozásának előkészítése során a Rektori Tanács határozza meg az önálló 
gazdálkodó egységek közötti kitüntetési keretszámokat.  
 
(4) Az elismerés formája a 18. számú melléklet szerinti oklevél.  
 
(5) Az elismeréshez a Rektori Tanács által meghatározott pénzjutalom adható.  
 
 

22Rektori Dicséret – hallgatói 
 

21. § (1) Az Egyetem rektora Rektori Dicséretet adományozhat azon egyetemi hallgatók részére, akik 
legalább 2 éven keresztül az Egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, vagy 
ezzel egyenértékű rendkívüli teljesítményt nyújtottak. 
 
(2) Az elismerésből évente legfeljebb három adományozható. 
 
(3) A Rektori Dicséret adományozására a 2. § (2) bekezdésében meghatározott személyek, valamint az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, tehet javaslatot. Az elismerés formája a 19. számú melléklet 
szerinti oklevél.  
 
(4) Az elismeréshez az EHÖK által meghatározott pénzjutalom adható. 
 
 

Törzsgárda tagság 
 

22. § (1) Az Egyetemen, illetve jogelődjein 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 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.  
 
(3) Az elismerés formája igazolás, a 20. számú melléklet szerinti oklevél és jelvény. A jelvény az 
elismerés nevét és a jogosultsági időszakot tartalmazza. 
 
(4) A törzsgárda tagok körébe történő felvétel évente egy alkalommal történik.  
 

                                            
21 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
22 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
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A Rektori Tanács által adományozható elismerések 
 

Munkatársi címek 
 

23. § (1) Főtanácsosi, tanácsosi, főmunkatársi, munkatársi cím adományozható – évente egy 
alkalommal – az Egyetem azon dolgozói részére, akik legalább öt éve az intézményben dolgoznak, és 
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 az Egyetem adományozásra jogosult dolgozóinak 20%-ának ítélhetők oda. 
 
(3) A cím odaítéléséről a Rektori Tanács dönt. 
 
(4) 23Elismerés formája a 21. és a 22. számú mellékletek szerinti cím adományozását igazoló irat, 
valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer szerinti pótlék.  
 

 

A Tudományos Tanács által adományozható elismerések 
 

Az év kutatója kitüntető cím 
 

24. § (1) Az Egyetem Tudományos Tanácsa „Az év kutatója” díjat adományozhatja az Egyetem oktatói 
és kutatói részére kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs 
tevékenység, iskolateremtő munkásság, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött 
szerep elismerésére. 
 
(2) Az elismerés adományozásával kapcsolatos pályázat lebonyolítása, a beérkezett pályázatok 
értékelése és az adományozás előkészítési feladatait, – beleértve az adományozással kapcsolatos, a 
Kancellári Kabinet humánfejlesztési főtanácsadója felé történő adatszolgáltatást is –, a Tudományos 
Tanács elnöke látja el.  
 
(3) Az elismerés adományozására javaslatot a dékán, valamint a főigazgató tehet.  
 

(4) A díj ugyanazon személynek háromévenként legfeljebb egy alkalommal adható. 
 
(5) Az elismerés formája a 23. számú melléklet szerinti oklevél.  
 
(6) Az elismeréshez a Rektori Tanács által meghatározott pénzjutalom is adható.  
 
 

Az év fiatal kutatója kitüntető cím 
 

25. § (1) Az Egyetem Tudományos Tanácsa „Az év fiatal kutatója” díjat adományozhatja az Egyetem 35 
évnél fiatalabb oktatói és kutatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos eredményei, publikációs 
tevékenység, valamint a tudományos életben betöltött szerep elismerésére. Gyermekgondozás céljából 

                                            
23 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
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fizetés nélküli szabadságon lévő személy esetében a jelen bekezdésben meghatározott korhatár 
gyermekenként 2 évvel emelkedik. 
 
(2) Az elismerés adományozásával kapcsolatos pályázat lebonyolítása, a beérkezett pályázatok 
értékelése és az adományozás előkészítési feladatait, – beleértve az adományozással kapcsolatos, a 
Kancellári Kabinet humánfejlesztési főtanácsadója felé történő adatszolgáltatást is, – a Tudományos 
Tanács elnöke látja el.  
  
(3) Az elismerés adományozására javaslatot a dékán, valamint a főigazgató tehet.  
 
(4) Az elismerés formája a 24. számú melléklet szerinti oklevél.  
 
24(5) Az elismeréshez a Rektori Tanács által meghatározott pénzjutalom is adható.  
 
 

A Tehetségtanács által adományozható elismerések 
 

Hallgatói publikációs díj 
 

26. § (1) Az Egyetem Tehetségtanácsa „Hallgatói publikációs” díjat adományozhat– BSc/MSc, illetve 
PhD kategóriában – az Egyetem hallgatói kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos diákköri 
eredményei publikálása terén elért eredmények elismerésére. 
 
(2) Az elismerés adományozásával kapcsolatos pályázat lebonyolítása, a beérkezett pályázatok 
értékelése és az adományozás előkészítési feladatait a Tehetségtanács elnöke látja el.  
 
(3) Az elismerés adományozására javaslatot a dékán, főigazgató tehet.  
 
(4) A díj ugyanazon személynek képzési ideje alatt egy kategóriában legfeljebb egy alkalommal adható. 
 
(5) Az elismerés formája a 25. számú melléklet szerinti oklevél.  
 
(6) Az elismeréshez a Rektori Tanács által meghatározott pénzjutalom ösztöndíj formájában is adható.  
 

 

Angyal Béla Hallgatói Nagydíj 
 
27. § (1) A Szenátus – Dr. Angyal Béla, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító 
főigazgatója emlékére – Angyal Béla Hallgatói Nagydíjat alapít az Egyetem BSc és MSc hallgatói 
kiemelkedő tanulmányi és kutatási hallgatói eredményének elismerésére. 
  
(2) Az elismerés adományozásával kapcsolatos döntés- és adományozási előkészítési feladatokat a 
Tehetségtanács elnöke látja el.  
 
(3) A díj ugyanazon személynek képzési ideje alatt legfeljebb egy alkalommal adható. 
 

(4) Az elismerésből évente legfeljebb három adományozható. 
 

                                            
24 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
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(5) Az elismerés formája a 26. melléklet szerinti oklevél.  
 
(6) Az elismeréshez a Rektori Tanács által meghatározott pénzjutalom ösztöndíj formájában adható.  
 

Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díj 
 

28. § (1) A Szenátus Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díjat alapít az Egyetemmel hallgatói 
jogviszonyban álló hallgatói részére az Egyetem hallgatói űrkutatás, robotika, irányítás- és 
szabályozástechnika témájú kiemelkedő műszaki alkotásai, tudományos diákköri eredményei 
publikálása terén elért eredmények elismerésére. 
 
(2) Az elismerés adományozásával kapcsolatos pályázat lebonyolítása, a döntés- és adományozási 
előkészítési feladatok ellátása az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (továbbiakban: 
EKIK) feladata. Az elismerés adományozásáról az EKIK Irányító Testülete által felkért Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a Tehetségtanács dönt.  
 
(3) A díj ugyanazon személynek képzési ideje alatt legfeljebb egy alkalommal adható. 
25(4) Az elismerés formája a 27/a. számú melléklet szerinti oklevél és a 27/b. számú melléklet szerinti 
plakett.  
26(5) Az elismeréshez a Rektori Tanács által meghatározott pénzjutalom ösztöndíj formájában adható.  
 

A rektor, illetve a szervezeti egységvezető által adományozható elismerés 
Emléklap 

 
29. § (1) Az Egyetemen oktatási tevékenységet végző vezető oktatóknak hetvenedik születésnapja 
alkalmából a rektor, a hatvanadik, hatvanötödik születésnapja alkalmából a dékán Emléklapot 
adományoz az Egyetem érdekében kifejtett tevékenységük elismerésére. 
(2) Az Egyetem szervezeti egységei vezetői Emléklapot adományoznak a karon, illetve más szervezeti 
egységekben dolgozó közalkalmazottaknak a hatvanadik, hatvanötödik, hetvenedik születésnapjuk 
alkalmából az egyetem érdekében kifejtett tevékenységük elismerésének jelzésére. 
 
(3) Emléklap adományozható továbbá nyugdíjba vonulás alkalmával bármely egyetemi dolgozónak, aki 
az Egyetemen hosszú időn keresztül (legalább 20 év) kiemelkedő tevékenységet folytatott. 
(4) Az emléklap adományozásának előkészítése érdekében a Gazdasági Igazgatóság Bér- és 
Munkaügyi Osztálya félévenként – január 1-ig, továbbá július 1-ig – megadja az egység vezetőjének a 
következő időszakban emléklap adományozására jogosult személyek nevét. 
(5) Az elismerés formája a 28. melléklet szerinti emléklap. Az emléklapot a rektor személyesen adja át 
az oktató 70, illetve a dékán a 60. és 65. születésnapján, vagy amennyiben ez valamilyen akadályba 
ütközik, az akadály elhárulását követően. Az Emléklappal kapcsolatos eljárás lebonyolítása a Bér- és 
Munkaügyi Osztály, illetve a szervezeti egységek vezetői feladata. 
 

Egyéb adományozható kitüntetések 

 
Könyvtárvezetői Dicséret 

 

                                            
25 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
26 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 



                                           

 16 

 
 



                                           

 17 

Mellékletek 
 
1. melléklet Kezdeményezés állami kitüntetésre 
2. melléklet Kezdeményezés miniszteri elismerésre 
3. melléklet Nyilatkozat 
4. melléklet Kezdeményezés egyetemi elismerésre 
275/a. melléklet Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgár kitüntetés adományozási okirata 
285/b. melléklet Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgára kitüntetés angol nyelvű okirata 
295/c. melléklet Civis Academicus Honoris Causa - Díszpolgára kitüntetés 
306/a. melléklet Pro Universitate kitüntetés adományozási okirata  
316/b. melléklet Pro Universitate kitüntetés angol nyelvű adományozási okirata 
326/c. melléklet Pro Universitate kitüntetés 
337/a. melléklet Óbudai Egyetem Nagykövete kitüntető címhez tartozó megbízólevél 
347/b. melléklet Óbudai Egyetem Nagykövete kitüntető cím angol nyelvű okirata 
8. melléklet Az Óbudai Egyetem Mecénása oklevél 
9. melléklet Professor Emeritus kitüntető cím adományozási okirata 
10. melléklet Az Óbudai Egyetem Díszérme kitüntetés adományozási okirata 
11. melléklet Címzetes egyetemi tanári/docensi kitüntető cím adományozási okirata 
12. melléklet Honorary Professor kitüntető cím angol nyelvű adományozási okirata 
13/a. melléklet Kálmán Rudolf Professzori Díj adományozási okirata 
13/b. melléklet Kálmán Rudolf Professzori Díj angol nyelvű adományozási okirata 
13/c. melléklet Kálmán Rudolf Professzori Díj adományozási okirata 
14. melléklet Egyetemi magántanári kitüntető cím adományozási okirata 
15. melléklet Tiszteletbeli egyetemi docens kitüntető cím adományozási okirata 
16/a. melléklet Óbudai Egyetem Emlékgyűrű adományozási okirata 
16/b. melléklet Óbudai Egyetem Emlékgyűrű adományozási okirata 
17. melléklet Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díj adományozási okirata 
18. melléklet Rektori Dicséret adományozási okirata (dolgozói)  
19. melléklet Rektori Dicséret adományozási okirata (hallgatói)  
20. melléklet Törzsgárda igazolás 
21. melléklet Munkatársi, főmunkatársi címek adományozási okirata 
22. melléklet Tanácsosi, főtanácsosi címek adományozási okirata 
23. melléklet Az év kutatója díj adományozási okirata 
24. melléklet Az év fiatal kutatója díj adományozási okirata 
25. melléklet Hallgatói publikációs díj adományozási okirata 
26. melléklet Angyal Béla Hallgatói Nagydíj adományozási okirata 
27/a. melléklet Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díj adományozási okirata 

                                            
27 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
28 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
29 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
30 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
31 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
32 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
33 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
34 Módosította a Szenátus a 2017.október 17.-i ülésen az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos 2017. 

november 1. napjától. 
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27/b melléklet Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díj plakett 
28. melléklet Emléklap  
3529. melléklet Az Egyetem által adományozható kitüntetések eljárási rendje és adományozási alkalom 
 

                                            
35 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. 

november 1. napjától. 
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1. sz. melléklet 

Kezdeményezés 
(az állami kitüntetés megnevezése) 

 (polgári / katonai tagozat) 
állami kitüntetésre 

 

A kitüntetésre javasolt személy adatai: 

Név:   

 

Születési név:  

 

Elérhetőség (telefon és e-mail): 

 

Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja: 

 

Az elismerés átadásának javasolt időpontja:  

 

 

Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás (egy-két mondat): 

 

 
 
 
 
Szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb 
három oldal terjedelemben)! 
 

Dátum  

.............................................. 

kezdeményező aláírása 
 
 

A kezdeményező adatai 

Név (tisztség): 

Cím:  

Elérhetőség (e-mail, vagy telefon és fax):  
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2. sz. melléklet 

Kezdeményezés 

 (az EMMI elismerés megnevezése)* 

miniszteri elismerésre 
 

A kitüntetésre javasolt személy adatai: 

Név:   

 

Születési név:  

 

Elérhetőség (telefon és e-mail): 

 

Korábbi állami/szakmai elismerés megnevezése és időpontja: 

 

Az elismerés átadásának javasolt időpontja:  

 

 

Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás (egy-két mondat): 

 

 
 
 
 
Szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb 
három oldal terjedelemben)! 
 
 

Dátum  

.............................................. 

kezdeményező aláírása 
 
 

A kezdeményező adatai 

Név (tisztség): 

Cím:  

Elérhetőség (e-mail, vagy telefon és fax):  
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3. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

(természetes személy vagy munkacsoport, közösség tagja esetén) 

Alulírott,  

Név: 

Születési név: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Lakcím: 

Elérhetőségek (telefon és email): 

 

1. [  ] hozzájárulok ahhoz*   [  ] nem járulok hozzá ahhoz*, 

hogy a …………………………………….. miniszteri elismerésről szóló döntést követően az adományozást 

megelőző eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a természetes személyazonosító adataimat (név, 

születési hely és idő, anyja neve), lakcímemet, telefonszámomat, e-mail címemet, valamint az adományozásra 

irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat, továbbá a már megkapott 

elismeréseimre vonatkozó adataimat nyilvántartsa.  

 

2. Kijelentem, hogy velem szemben az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 

szóló 26/2016.(IX.8.) EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott kizáró ok 

[  ] nem áll fenn*     [  ] fennáll.* 

 

3. Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben 

[  ] még nem részesültem* 

[  ] már részesültem, mégpedig* 

elismerésem megnevezése: 

az adományozás időpontja: 

 

4. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt 

[  ] elfogadom*     [  ] nem fogadom el.*  

 

5. Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása esetére 

nevemnek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium 

hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez 

[  ] hozzájárulok*   [  ] nem járulok hozzá.* 

 
Budapest, ……………………………….. 

 

…………………………………… 

     elismerésre jelölt aláírása 
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4. sz. melléklet 

Javaslat 

(egyetemi kitüntetés/elismerés megnevezése)* 

kitüntetésre/elismerésre 
 

 

I. A kitüntetésre javasolt személy adatai: 

Személyes adatok: 

Név:   

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Elérhetőség (telefon és e-mail): 

Munkahelyre vonatkozó adatok: 

Munkahelye:  

Címe: 

Foglalkozása, besoztása 

Tudományos fokozat: 

Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 

Korábbi állami/szakmai/egyetemi elismerés megnevezése és időpontja: 

II. Az elismerés átadásának javasolt időpontja a szabályzat 5. számú melléklete szerint:  

III. Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás (egy-két mondat): 

IV. Az adományozási feltételek meglétének igazolását szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező 
dokumentumok: 

V. Kari Tanács határozata: 

VI. Szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indoklás, beleértve Egyetemért végzett munkásság 
kifejtését is, külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben)! 
 

 

Kelt 

.............................................. 

kezdeményező aláírása 

A kezdeményező adatai 

Név (tisztség): 

Cím:  

Elérhetőség (e-mail, vagy telefon és fax):
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5/a. sz. melléklet 

 
 
 
 



                                           

 24 

5/b. sz. melléklet 
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5/c. sz. melléklet 
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6/a. sz. melléklet 
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6/b. sz. melléklet 
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6/c. sz. melléklet 
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7/a. sz. melléklet 
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7/b. sz. melléklet 
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8. sz. melléklet 
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9. sz. melléklet 
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10. sz. melléklet 
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11. sz. melléklet 
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12. sz. melléklet 
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13/a. sz. melléklet 

 
 

 
 

 
 
 

 
Mi, az 

Óbudai Egyetem Rektora és az IEEE Elnöke 
 

XY 
 

 
 

úrnak 
 

Kálmán Rudolf Professzori Díj 
kitüntetést adományozzuk. 

 
 

Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk, és azt 
pecsétünkkel, valamint saját kezű aláírásunkkal megerősítettük. 

 
 

November 23, 2017 

 
.............................................................. 

Prof. Dr. MIHÁLY RÉGER 

Rektor 

Óbudai Egyetem 

.............................................................. 

Prof. Dr. LEVENTE KOVÁCS 

Elnök 

 

IEEE Hungary Section 
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13/b. sz. melléklet 
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13/c. sz. melléklet 
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14. sz. melléklet 
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15. sz. melléklet 
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16/a. sz. melléklet 
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16/b. sz. melléklet 
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17. sz. melléklet 
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18. sz. melléklet 
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19. sz. melléklet 
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20. sz. melléklet 
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21. sz. melléklet 
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22. sz. melléklet 
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23. sz. melléklet 
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24. sz. melléklet 
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25. sz. melléklet 
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26. sz. melléklet 
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27/a. sz. melléklet 

 

 

 
 

Mi, az 
Óbudai Egyetem Rektora és az EKIK Irányító Testületének Elnöke 

 

XY 
 

 

úrnak 
 

Bejczy Antal Hallgatói Publikációs Díj 
kitüntetést adományozzuk. 

 
 

Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk, és azt 
pecsétünkkel, valamint saját kezű aláírásunkkal megerősítettük. 

 
 
Dátum 

 
.............................................................. 

Rektor 

Óbudai Egyetem 

.............................................................. 

Elnök 

EKIK IT 
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27/b. sz. melléklet 
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28. sz. melléklet 
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29. sz. melléklet 

 

36Az Egyetem által adományozható kitüntetések eljárási rendje és adományozási alkalom 

 

Elismerés 
megnevezése 

Javaslattevő Véleményező Adományozó 
Jutalom 

összegéről 
dönt 

Évente 
adományozható 

elismerések száma 
Adományozási esemény 

Civis Academicus 
Honoris Causa 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

legfeljebb 3 
Egyetem Napja/a Szenátus 
Ünnepi Tanévnyitó Ülése  

Pro Universitate Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 

 
 
 

- 

legfeljebb 4 (amiből 3 
személy az 

Egyetemmel nem áll 
jogviszonyban és 1 

személy, aki 
jogviszonyban áll az 

Egyetemmel) 

Egyetem Napja/a Szenátus 
Ünnepi Tanévnyitó Ülése  

Óbudai Egyetem 
Nagykövete 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

nincs meghatározva 
Egyetem Napja/a Szenátus 
Ünnepi Tanévnyitó Ülése  

Professor Emeritus 
kitüntető cím 

dékán Kari Tanács 
Rektori Tanács 

Egyetemi Tanács 
Szenátus 

- 
nincs meghatározva 

Egyetem Napja/a Szenátus 
Ünnepi Tanévnyitó Ülése/EU-

PED  

Az Óbudai Egyetem 
Díszérme 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

legfeljebb 5 EU-PED 

Címzetes egyetemi 
tanár/docens kitüntető 
cím 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

nincs meghatározva EU-PED 

Honorary Professor 
kitüntető cím 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

legfeljebb 3 
Egyetem Napja/a Szenátus 
Ünnepi Tanévnyitó Ülése  

Kálmán Rudolf 
Professzori Díj 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
Rektori Tanács 

egy hazai, egy külföldi  
Egyetem Napja/a Szenátus 
Ünnepi Tanévnyitó Ülése  

Egyetemi magántanár 
kitüntető cím 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

nincs meghatározva 
Egyetem Napja/a Szenátus 

Ünnepi Tanévnyitó Ülése/EU-

                                            
36 Beépítette a Szenátus a 2017. október 17.-i ülésén az SZ-CXXXVI/152/2017 számú határozatával. Hatályos: 2017. november 1. napjától. 
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PED  

Tiszteletbeli egyetemi 
docensi kitüntető cím 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Egyetemi Tanács 

Szenátus 
- 

legfeljebb 3 
Egyetem Napja/a Szenátus 

Ünnepi Tanévnyitó Ülése/EU-
PED  

Óbudai Egyetem 
Emlékgyűrű 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató  

Rektori Tanács Rektor 
- 

legfeljebb 3 EU-PED 

Tudományos Diákköri 
Munka Támogatásáért 
díj 

Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács Rektori Tanács Rektor 
 
- legfeljebb 1 

Magyar Tudomány Ünnepe 
Egyetemi Nyitó Ülése 

Rektori Dicséret – 
dolgozói 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

Rektori Tanács 
Rektor  

Rektori Tanács 
legfeljebb 6 

EU-PED 

Rektori Dicséret – 
hallgatói 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató, 

EHÖK 

Rektori Tanács 
Rektor  

 
EHÖK legfeljebb 3 

EU-PED 

Törzsgárda tag Szervezeti egységvezető, Rektori 
Tanács 

Rektori Tanács 
Rektor 

- 
nincs meghatározva 

EU-PED 

Munkatársi címek 
Szervezeti egységvezető, Rektori 

Tanács 
Rektori Tanács Rektori Tanács 

- az Egyetem 
adományozásra 

jogosult dolgozóinak 
20%-a 

EU-PED 

Az év kutatója 
Dékán, főigazgató 

 
Tudományos 

Tanács 

Tudományos 
Tanács  

Rektori Tanács 
egy 

Magyar Tudomány Ünnepe 
Egyetemi Nyitó Ülése 

Az év fiatal kutatója 
Dékán, főigazgató 

 
Tudományos 

Tanács 

Tudományos 
Tanács   

- 
egy  

Magyar Tudomány Ünnepe 
Egyetemi Nyitó Ülése 

Hallgatói publikációs díj 
Dékán, főigazgató 

 
Tehetségtanács 

Tehetségtanács  
Rektori Tanács 

egy 
Magyar Tudomány Ünnepe 

Egyetemi Nyitó Ülése 

Angyal Béla Hallgatói 
Nagydíj 

Rektor, kancellár, rektorhelyettes, 
oktatási főigazgató, dékán, főigazgató 

 
Tehetségtanács 

Tehetségtanács Rektori Tanács 
legfeljebb 3 Egyetem Napja  

Bejczy Antal Hallgatói 
Publikációs Díj 

EKIK Irányító Testülete által létrehozott 
Bíráló Bizottság 

Tehetségtanács Tehetségtanács Rektori Tanács 
egy Minden év januárjában 

Emléklap 
Szervezeti egységvezető 

Rektor, illetve a 
szervezeti 

egységvezető  

Rektor, dékán, 
illetve a szervezeti 

egységvezető 

- 
nincs meghatározva Ünnepélyes alkalom 
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