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EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektori Tanácsa a jelen szabályzatban 

meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja és az egyetemi kitüntetések, címek, 

valamint díszoklevelek adományozásának intézményi szabályait (továbbiakban: 

Szabályzat) az alábbiakban határozza meg a felsőoktatásról szóló módosított 1993. évi 

LXXX. Törvény figyelembevételével. 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

 

(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza az egyetemi kitüntetések leírását, az 

adományozás feltételeit és rendjét, az egyetemi címek és díszoklevelek 

adományozásának feltételeit, eljárásrendjét, a címmel járó jogokat és 

kötelezettségeket. 

(2) A Szabályzat hatálya az egyetem szervezeti egységeire terjed ki. 

 

II. 

EGYETEMI KITÜNTETÉSEK 

2. § 
 

A Rektori Tanács az alábbi kitüntetéseket alapítja: 

a) Blau Lajos díj és emlékserleg 

b) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Díszérme, 

c) Pro Universitate-díj 

d) Pro Universitate Juventutis díj 

e) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Emlékérem, 

f) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Mecénás díj, 

g) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Sajtódíj 

h) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Kiváló Dolgozója 

i) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele. 

 

 

Blau Lajos díj és emlékserleg 

3. § 

 

(1) A díj a vele együtt járó emlékserleg adományozható: 

- csak természetes személyeknek, akik jelentős mértékben elősegítették az egyetem 

tudományos és oktatási tevékenységét, illetve az egyetemnek jelentős szolgálatot 

tettek 

- hozzájárultak a zsidó felsőoktatás-, kutatás színvonalának emeléséhez, a kutatási 

eredmények megismertetéséhez és terjesztéséhez, illetve kimagasló művészeti 

alkotást hoztak létre, 

- tevékenységükkel elősegítették az Egyetem valláskultúrális oktatásának, 
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valamint vallási közösségének fenntartását és fejlődését. 

(2) A díj adományozását a tanszékvezetők és a rektor kezdeményezheti. 

(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható. 

(4) A díj személyenként csak egy alkalommal adományozható. 

(5) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az emlékserleg jár. 

(6) Az emlékserleg az adományozás évében kapható díszes, üvegből készült, legalább 

10 cm magas serleg, díszdobozban. A serlegre az "Országos Rabbiképző-Zsidó 

Egyetem " a „Blau Lajos díj” felirat és az adományozás éve kerül bevésetésre. 

 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Díszérme 

4. § 

 

(1) A díszérem adományozható: 

- azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentős mértékben 

elősegítették az egyetem tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, 

szélesítését, az egyetem részére jelentős szolgálatot tettek, 

- nagymértékben hozzájárultak a zsidó felsőoktatás-, kutatás tartalmi 

színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körű 

megismertetéséhez és terjesztéséhez, illetve kimagasló művészeti alkotást hoztak 

létre, 

(2) A díszérem adományozását a tanszékvezetők és a rektor kezdeményezheti. 

(3) Évente legfeljebb 2 díszérem adományozható. 

(4) A díszérem személyenként, intézményenként csak egy alkalommal 

adományozható. 

(5) A díszéremmel az adományozást igazoló oklevél jár. 

(6) A díszérem 6 cm átmérőjű vert érem. Előlapján az alapsíkból kiemelkedő 

egyetemi logó mögött rajzként jelenik meg az egyetem épülete. Az előlapon található 

továbbá az " Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem " domborított körirat. 

A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a díszítés, valamint "Az Országos Rabbiképző-

Zsidó Egyetem Díszérme" domborított körirat. A hátlap közepére a díszérem 

sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre. 

A díszérem elő- és hátlapját a melléklet ábrázolja. 

 

 

Pro-Universitate-díj 

5.§ 

 

(1) A díj adományozható: 

- az egyetem oktatói, kutatói, dolgozói részére, akik az egyetem érdekében tartós és 

kimagasló tevékenységet fejtettek ki, munkásságukkal tudományos, művészeti iskolát 

teremtettek, 

- azoknak a szakembereknek, akik az egyetem érdekében kiemelkedő munkát 

végeztek, és tevékenységük előbbre vitte az egyetem egészének fejlődését, 

tevékenységükkel hosszú időn át meghatározó módon hozzájárultak az egyetem 

eredményes oktató-, kutatómunkájához, 
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- olyan közéleti személyiségeknek, elismert külföldi szakembereknek, akik rendszeres 

kapcsolatot tartanak az egyetemmel, elősegítik munkáját és fejlődését, továbbá 

- azoknak, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be az egyetemközi és a nemzetközi 

tudományos kapcsolatok kiépítésében, az együttműködés továbbfejlesztésében. 

(2) A díj adományozását a tanszékvezetők és a rektor kezdeményezhetik. 

(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet 

adományozni. 

(4) A díjjal emlékplakett, vagy egyéb dísztárgy, az adományozást igazoló oklevél jár. 

(5) Az emlékplakett 10 cm átmérőjű öntött érem, előlapján az alapsíkból kiemelkedő 

logó mögött rajzként jelenik meg az egyetem központi épülete. Az előlapon található 

továbbá a "Pro Universitate" domborított felirat. 

A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a babérkoszorú, valamint a "Az Országos 

Rabbiképző-Zsidó Egyetem Díja" domborított körirat. A hátlap közepére a díj 

sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre. 

Az emlékplakett elő- és hátlapját a 2. számú melléklet ábrázolja. 

(6) Amennyiben a díjjal az emlékplakett helyett egyéb dísztárgy kerül adományozásra, 

annak felületén feltüntetendő a "Pro Universitate" és "Az Országos Rabbiképző-Zsidó 

Egyetem Díja" felirat, valamint az adományozás éve. 

 

 

Pro Universitate Juventutis-díj 

6. § 

 

(1) A díj adományozható: 

olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően az egyetemnek 

dicsőséget szereztek, az egyetem hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek az egyetemi 

diák-közélet kialakulásáért és fejlődéséért. 

(2) A díj adományozását az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kezdeményezheti. 

(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható. 

(4) A díjjal emlékplakett, vagy egyéb dísztárgy, az adományozást igazoló oklevél és 

az adományozás évének első napján érvényes minimálbérnek megfelelő pénzjutalom 

jár. 

(5) A díj 8 cm átmérőjű öntött érem, előlapján az egyetem logója és a "Pro 

Universitate Juventutis" felirat az alapsíkból kiemelkedik, az érem felületén zsidó 

motívumok láthatók, vésett rajzos formában. 

A hátlapon "Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Díja" körfelirat, a díj sorszáma, 

a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre. 

A díj előlapját a 3. számú melléklet ábrázolja. 

(6) Amennyiben a díjjal az emlékplakett helyett egyéb dísztárgy kerül adományozásra, 

annak felületén feltüntetendő a "Pro Universitate Juventutis " és "Az Országos 

Rabbiképző-Zsidó Egyetem Díja" felirat, valamint az adományozás éve. 
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Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Emlékérem 

7.§ 

 

( 1 ) Az emlékérem adományozható 

a) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, 

- akik kiemelkedő módon segítették az egyetem oktató-kutató munkáját, hozzájárultak 

az intézmény fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, 

- akik jelentős szerepet töltöttek be az egyetem társadalmi, tudományos 

kapcsolatrendszerének fejlesztésében, 

- akik az egyetem részére jelentős szolgálatot tettek. 

b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek, akik 

rendszeres kapcsolatot tartanak az egyetemmel, segítik fejlődését. 

(2) Az emlékérem nem adományozható olyan természetes személyeknek, akik az 

egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állnak. 

(3) Az emlékérem adományozását a szervezeti egység vezetők és a rektor 

kezdeményezhetik. 

(4) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal 

adományozható. 

(5) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár. 

(6) Az emlékérem 6 cm átmérőjű vert érem. Előlapján az alapsíkból kiemelkedő 

egyetemi logó jelenik meg. Az előlapon található továbbá „Az Országos Rabbiképző-

Zsidó Egyetemért Emlékérem” domborított körirat. A hátlap közepére az emlékérem 

sorszáma, a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre. 

 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Mecénás díj 

8.§ 

 

(1) A díj adományozható az egyetem gyarapodását, fejlődését szolgáló, 

ellenszolgáltatás nélküli jelentős anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtó hazai 

és külföldi természetes vagy jogi személynek. 

(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a rektor kezdeményezhetik. 

(3) Évente legfeljebb két díj adományozható. 

(4) A díjban részesülő oklevelet kap. 

 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Sajtódíj 

9. § 

 

(1) A díjban részesíthető az az írott, vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki 

elismerésre méltó tevékenységet fejlett ki az egyetemről való objektív tájékoztatás, az 

egyetem népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén. 

(2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a rektor kezdeményezhetik. 

(3) A díj évente legfeljebb két újságírónak adományozható. 

(4) A díjban részesülő oklevelet kap. 
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Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Kiváló Dolgozója 

10. § 
 

(1) A kitüntetés adományozható: 

az oktatók és kutatók kivételével az egyetem legkiválóbb dolgozóinak, több éven át 

nyújtott kimagasló tevékenységükért. 

(2) A kitüntetést a szervezeti egységvezetők kezdeményezésére a rektori tanács 

véleményének meghallgatásával a rektor adományozza. 

(3) Évente legfeljebb 10 kitüntetés adományozható.  

A kitüntetés legkorábban az egyetemen eltöltött 5 éves közalkalmazotti jogviszony 

után adományozható, személyenként többször is, azonban öt éven belül nem 

ismételhető. 

(4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás évének első 

napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalmat kap. 

 

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele 

11. § 
 

(1) A kitüntetés adományozható: 

azoknak az oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak és hallgatóknak, akik feladataikat 

kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik és az egyetem közéletében aktív 

tevékenységet fejtenek ki. 

(2) A kitüntetés adományozására a szervezeti egységvezetők, hallgatók esetében az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke tehetnek javaslatot. Az adományozásról - a 

rektori tanács véleményének kikérése után - az egyetem rektora dönt. 

(3) Évente legfeljebb 10 oklevél adományozható, ebből legalább 5 hallgatóknak. A 

kitüntetési keretet minden év január hónapjában a rektor határozza meg. A kitüntetés 

legkorábban az egyetemen eltöltött 5 éves közalkalmazotti jogviszony után, hallgatók 

esetében félévhalasztás nélkül eltöltött kétéves hallgatói jogviszony után 

adományozható, személyenként többször is, azonban öt, hallgatók esetében két éven 

belül nem ismételhető. 

(4) Az oklevéllel az adományozás évének első napján érvényes minimálbér egyszeres 

összegének megfelelő pénzjutalom, hallgatók esetében ösztöndíj-kiegészítés jár. 

 

 

A kitüntetések adományozásának eljárási szabályai 

12. § 
 

(1) A díjak és érmek adományozásáról - jelen paragrafus (4) bekezdésben foglalt 

kivétellel - a kezdeményezés és a rektori tanács véleménynyilvánítása alapján - a 

rektor javaslatára a Rektori Tanács titkos szavazással dönt. 

(2) A Blau Lajos díj és emlékserleg adományozásáról alkalomszerűen dönt a Rektori 

Tanács. 

(3) Pro Univesitate-díj közéleti személyiségeknek és külföldi szakembereknek történő 

adományozásáról a Rektori Tanács alkalomszerűen is határozhat. 
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(4) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Díszérme kivételesen, alkalomszerűen, 

munkásságukkal kapcsolatos ünnepség, szakmai elismerés stb. kapcsán ,kimagasló 

közéleti személyiségeknek, külföldi szakembereknek, jubileumot ünneplő 

felsőoktatási intézményeknek, kutatóintézeteknek is adományozható. 

(5) Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemért Emlékérem adományozásáról - a 

rektori tanács véleményének kikérése után - az egyetem rektora dönt. 

 

 

III. 

EGYETEMI CÍMEK 

13. § 
 

A rektori tanács - a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján - az alábbi címeket 

adományozza: 

a) Honoris causa doktori cím, 

b). Professor Emeritus cím, - melyet az Rektori Tanácsadományoz 

c) egyetemi magántanári cím,  

d) főiskolai magántanári cím, 

e) címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docens cím 

f) címzetes főiskolai tanári cím, címzetes főiskolai docens cím,  

g) "dr. habil" cím - melyet a Doktori Iskola Doktori Tanácsa adományoz 

 

 

Honoris causa doktori cím 

14. § 

 

(1) Az egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá 

(doctor honoris causa) avathatja. A kitüntető címet nemzetközi elismertségű 

tudományos munkássággal és az egyetem érdekében kifejtett tevékenységgel lehet 

kiérdemelni. 

 

(2) A tiszteletbeli doktorrá avatás eljárási szabályait a Doktori Szabályzat határozza 

meg. 

 

 

Professor Emeritus cím 

15. § 
 

(1) A Rektori Tanács Professor Emeritus címet (továbbiakban: cím) adományozhat a 

hazai és nemzetközi tekintetben is kiemelkedő oktatói-kutatói munkássággal 

rendelkező nyugalmazott egyetemi tanárnak, főiskolai tanárnak, ha egyetemi, 

főiskolai tanári tisztsége alól a 70. életéve betöltésére tekintettel mentették fel, és aki 

pályája során 

a) kiemelkedő részt vállalt az általa oktatott tárgy(ak) tartalmi fejlesztésében, 

b) szakterületén nemzetközileg is elismert tudományos és tudományszervező munkát 

végzett, tudományos publikációs tevékenysége gazdag, 
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c) mind az oktatásban, mind a kutatásban iskolateremtő tevékenységet fejtett ki, 

d) elismerésre méltó eredményt ért el az oktatói-kutatói utánpótlás nevelésében, 

e) hazai és nemzetközi elismertségét szakmai és állami kitüntetések, külföldi 

egyetemektől kapott elismerések, (tiszteletbeli doktori cím, vendégprofesszori 

meghívás stb.) szakmai szervezetekben betöltött tisztségei tanúsítják, 

f) életpályája során közmegbecsülést szerzett, 

g) vezetőként hozzájárult az intézmény fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, 

h) több mint 10 éven át egyetemi tanárként, főiskolai tanárként dolgozott és ebből 

legalább 3 évet az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, illetve annak jogelőd 

intézményénél teljesített, 

i) vállalja a jelen §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítését. 

(2) A címet határozott és határozatlan időre lehet adományozni. 

(3) A cím adományozását az illetékes tanszék, és a rektor kezdeményezheti az 

egyetemi, főiskolai tanár a tisztségből az (1) bekezdés szerinti felmentését követő egy 

éven belül, a kezdeményezésben megjelölve a Professor Emeritus címre javasolt 

személy pontos feladatát és a címadományozás időtartamát. 

(4) A professzor legalább öt, tudományos fokozatot szerzett tanítványa is tehet 

javaslatot a kar/önálló intézet vetetőjének a cím adományozására. 

(5) A részletes írásos előterjesztést az Egyetem Doktori Tanácsa titkos szavazással 

véleményezi. 

(6) A Professor Emeritus cím adományozásáról az Rektori Tanácstitkos szavazással 

dönt. 

(7) A címről az egyetem - a rektor aláírásával - oklevelet ad ki, melyet ünnepélyes 

keretek között kell átadni. 

(8) A Professor Emeritus jogai és kötelességei 

 (8/1) A Professor Emeritus az oktatási egység vezetőjével egyeztetve 

a) speciális kollégiumot hirdethet, diplomamunkát és doktori (PhD) témát vezethet, 

b) kutatómunkáját folytathatja, ennek során használhatja az egyetem infrastruktúráját 

(könyvtárat, számítógépet, stb.) 

c) kutatási pályázatot nyújthat be az egyetem támogatásával, 

d) tagja maradhat az egyetemi bizottságoknak, illetve választható a testületekbe. 

(8/2) A Professor Emeritus az adott szervezeti egység vezetőjének felkérésére: 

a) részt vesz az egyetemi alapképzésben, szakirányú, valamint a tudományos (doktori) 

továbbképzésben, 

b) részt vesz a szervezeti egységben folyó tudományos kutatómunkában,  

c) vállalt tisztségeit az egyetem érdekeinek figyelembe vételével látja el. 

 

 

A Professor Emeritus juttatásai 

16. § 

 

A Professor Emeritus címmel járó juttatásról kormányrendelet rendelkezik, melyet a 

helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően a rektor alkalmaz, illetve módosít. 
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Az egyetemi magántanári cím 

17. § 

 

(1) Az Rektori Tanács az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem á1ló 

habilitált személynek, valamint az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban á11ó 

habilitált tudományos kutatónak egyetemi magántanári címet (továbbiakban: címet) 

adományozhat. Amennyiben a jelölt nem az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen 

habilitált, a habilitált doktorrá nyilvánítása után legalább 2 éven keresztül élnie kell az 

önálló előadás-hirdetési jogával az egyetemen abban a tudományágban, amelyben a 

habilitációt elnyerte. 

(2) A címet a Doktori Tanácsnál kell kezdeményezni. A cím odaítéléséről az 

Egyetemi Doktori Tanácsa javaslatára -, mely tartalmazza a javasolt személy szakmai 

és tudományos munkásságát, valamint a címadományozás indokoltságát - a Rektori 

Tanács dönt. 

A javaslathoz csatolni kell a fenti testületek ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. 

 

 

Főiskolai magántanári cím 

17/A. § 
 

(1) Az Rektori Tanács az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem á11ó 

személynek, amennyiben doktori fokozattal rendelkezik és megfelel a (2) bekezdésben 

feltételeknek, főiskolai magántanári címet (továbbiakban: címet) adományozhat. 

(2) A főiskolai magántanári cím adományozásának további feltétele: 

- több éves oktatási, tudományos kutatási kapcsolat az egyetemmel, illetve annak 

valamelyik főiskolai karával, 

- hazai és nemzetközi szakmai körökben megfelelő ismertség és elismertség. 

(3) A cím adományozását a Doktori Tanácsnál kell kezdeményezni. A cím 

odaítéléséről a Doktori Tanácsn javaslatára -, mely tartalmazza a javasolt személy 

szakmai és tudományos munkásságát, valamint a címadományozás indokoltságát - a 

Rektori Tanácsdönt. 

A javaslathoz csatolni kell a fenti testületek ülésének jegyzőkönyvi kivonatát. 

(4) Az egyetemi, főiskolai magántanári cím adományozását kezdeményezheti az 

intézet bármely tanszéke, bármely oktatója és kutatója az érintett tanszék 

véleményének figyelembevételével. 

(5) A cím adományozásáról szóló okiratot ünnepélyes keretek között, ünnepi 

nyilvános tanácsülésen - a rektor adja át. 

(6) A cím adományozásáról tájékoztatni kell az egyetemi, főiskolai magántanár 

munkáltatóját. 
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Az egyetemi, főiskolai magántanár joga és kötelessége 

18. § 

 

Az egyetemi, főiskolai magántanár jogosult: 

- szakterületén előadást hirdetni, 

- foglalkozáson kívül közreműködni a kar kutatómunkájában, 

- előadások, illetőleg gyakorlati foglalkozások igazolására a hallgatók 

leckekönyvében, gyakorlati jegyadásra, és az általa oktatott tananyagból a hallgatók 

vizsgáztatására, 

- díjazásra a tantervben előírt előadások megtartásáért, gyakorlati foglalkozások 

vezetéséért és vizsgáztatásért, 

- javaslatot tenni a tantárgyi programok és a tananyag fejlesztésére, - véleményt 

nyilvánítani, javaslatot tenni az egyetem ügyeiben. köteles: 

- a kar, oktatási szervezeti egység vezetőjének felkérésére - előzetes egyeztetés alapján 

- a tantervben meghatározott, valamint egyéb előadások tartására, gyakorlati 

foglalkozások vezetésére, 

- az egyetemi magántanár felkérés alapján részt venni a doktori (PhD) képzési 

feladatok ellátásában, a habilitációs eljárások lefolytatásában, 

- a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat megtartani, a rábízott és az általa 

használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, védeni, 

- magatartásával - az egyetemen belül és azon kívül - hozzájárulni az egyetem jó 

hírnevének kialakításához, megőrzéséhez, növeléséhez. 

 

 

A cím megszűnése és visszavonása 

19. § 

 

( 1 ) A címet vissza kell vonni a magántanártól, ha 

- őt a bíróság jogerős ítélettel a közügyektől eltiltotta, 

- a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan 

megszegte, vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére. 

(2) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. 

 

 

Címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi cím, címzetes főiskolai 

tanári, címzetes főiskolai docensi cím 

20. § 

 

(1) Az egyetem az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló kiemelkedő, 

országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személyeknek, az egyetem 

tevékenységét, fejlesztési feladatait segítő szakembereknek címzetes egyetemi tanári, 

címzetes egyetemi docensi, címzetes főiskolai tanári és címzetes főiskolai docensi 

címet (továbbiakban: címzetes oktatói cím) adományozhat, amennyiben megfelelnek a 

(2)-(5) bekezdésben foglalt feltételeknek is. 

(2) A címzetes egyetemi tanári cím adományozásának további feltételei: 

- doktori fokozat, vagy gyakorlatban alkalmazott kiemelkedő K+F eredmény, 
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- legalább ötéves folyamatos szakmai - oktatói, kutatói - kapcsolat az egyetemmel és 

- kiemelkedő jelentőségű, az egyetem jövőjét, oktató-, kutatómunkáját hosszú távon 

meghatározó fejlesztés, innováció szakmai támogatása. 

(3) A címzetes főiskolai tanári cím adományozásának további feltételei: 

- legalább ötéves folyamatos szakmai - oktatói, kutatói - kapcsolat az egyetemmel, 

- kiemelkedő jelentőségű, az egyetem jövőjét, oktató-, kutatómunkáját hosszú távon 

meghatározó fejlesztés, innováció szakmai támogatása. 

(4) A címzetes egyetemi docensi cím adományozásának további feltétele: 

- legalább hároméves folyamatos szakmai - oktatói, kutatói - kapcsolat az 

egyetemmel. 

 (5) A címzetes főiskolai docensi cím adományozásának további feltétele: 

- legalább hároméves folyamatos szakmai kapcsolat az egyetemmel 

(6) A címről az egyetem - a rektor aláírásával - oklevelet ad ki, melyet ünnepélyes 

keretek között kell átadni. 

 

 

A címzetes oktató jogai és kötelességei 

21. § 

 

A címzetes oktató: jogosult: 

- szakterületén előadásokat hirdetni, 

- foglalkozáson kívül közreműködni a kar kutatómunkájában, 

- előadások, illetőleg gyakorlati foglalkozások igazolására a hallgatók 

leckekönyvében, gyakorlati jegy adásra, és az általa oktatott tananyagból a hallgatók 

vizsgáztatására, 

- díjazásra a tantervben előírt előadások megtartásáért, gyakorlati foglalkozások 

vezetéséért és vizsgáztatásért, 

- javaslatot tenni a tantárgyi programok és a tananyag fejlesztésére, - véleményt 

nyilvánítani, javaslatot tenni a kar ügyeiben, köteles: 

- az egyetem, oktatási szervezeti egység vezetőjének felkérésére - előzetes egyeztetés 

alapján - a tantervben meghatározott, valamint egyéb előadások tartására, gyakorlati 

foglalkozások vezetésére, 

- a jogszabályokat és az egyetemi szabályzatokat megtartani, a rábízott és az általa 

használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, védeni, magatartásával - az 

egyetemen belül és azon kívül - hozzájárulni az egyetem jó hírnevének kialakításához, 

megőrzéséhez, növeléséhez. 

 

 

A cím megszűnése és visszavonása 

22. § 

 

(1) A címzetes oktatói cím használatához való jogosultság megszűnik, ha viselője 

felsőoktatási intézménnyel főállású oktatói közalkalmazotti jogviszonyba lép. 

(2) A címzetes oktatói címet vissza kell vonni a viselőjétől, ha - őt a bíróság jogerős 

ítélettel a közügyektől eltiltotta, 

- a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan 
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megszegte, vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére, illetve, 

- ha rendszeres és folyamatos oktatói tevékenysége megszűnt, illetve ez irányú 

tevékenységet három évet meghaladó időtartamban nem végez. 

(3) A címzetes oktatói cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint 

történik. 

(4) A folyamatos és rendszeres oktatói tevékenység hiánya miatt történő megvonás 

esetén - méltányosságból - a címet adományozó testület eltekinthet a visszavonástól, 

különösen olyan esetekben, ha a címzetes oktató nyugellátásra szerzett jogosultságot 

és/vagy egészségi állapotára tekintettel nem képes oktatási tevékenységének 

ellátására. 

 

 

„Dr. habil" cím 

23. § 

 

A cím adományozására vonatkozó szabályokat külön szabályzat tartalmazza. 

 

 

IV. 

DÍSZOKLEVÉL 

 

A díszoklevél adományozásának feltételei 

24.§ 
 

( 1 ) Az egyetem arany, gyémánt, vas, illetve rubin oklevelet adományozhat annak, aki 

oklevelét a Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem jogelőd intézményében 50, 60, 65 

vagy 70 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, megfelel a szabályzatban foglalt 

követelményeknek és az egyetem hírnevét öregbítette. 

(2) A díszoklevél adományozását a diplomás személyesen vagy írásban kérheti, vagy 

azt az egyetem vezetője javasolhatja. 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 

- az egyetemi végzettségét igazoló oklevelet vagy annak másolatát, - a diplomás 

szakmai önéletrajzát. 

(4) A díszoklevelet - az oktatási rektorhelyettes előterjesztése alapján - az Rektori 

Tanács adományozza. Az adományozásról nyílt szavazással dönt. A díszoklevél 

adományozására az esedékesség évét megelőzően nem kerülhet sor. 

(5) A díszoklevelet ünnepélyes keretek között, a tanévnyitó tanácsülésen, vagy - a 

diplomás korára, egészségi állapotára, illetőleg méltánylást érdemlő egyéb 

körülményeire tekintettel – más, megfelelő módon kell átadni. 
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V. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

25. § 

 

( 1 ) Az Rektori Tanács egyhangú, titkos szavazással a kitüntetettől a kitüntetést 

visszavonhatja, ha arra méltatlanná vált. 

(2) E szabályzatot az Rektori Tanácsa 2010. március 24-ei ülésén megtárgyalta és 

jóváhagyta. 

 

A szabályzat a jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2010. március 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Schőner Alfréd 

sk. egyetemi tanár, rektor 

 


