SZABÁLYZAT
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KITÜNTETÉSEIRŐL ÉS KITÜNTETŐ CÍMEIRŐL

Szeged, 2018. december 17.
SZ-IV/2018/2019.

Szabályzat a Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § (8) bekezdése
és 32. §-a, valamint a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §-a alapján az Egyetemen adományozható kitüntetésekről és
kitüntető címekről az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. § A Szabályzat hatálya kiterjed
a) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi munkavállalóra,
b) az Egyetemről nyugállományba vonult volt közalkalmazottakra,
c) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, de az Egyetem gyarapodása, fejlődése és népszerűsítése érdekében tevékenykedő személyekre és szervezetekre.

II. FEJEZET
Egyetemi kitüntetések
2. § A Szenátus az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) Pro Universitate-díj,
b) Klebelsberg Kunó-díj,
c) Rektori Elismerő Oklevél,
d) Discipuli Pro Universitate-díj,
e) A Szegedi Egyetemért Mecénás-díj,
f) A Szegedi Egyetemért Sajtódíj,
g) Egyetemi Sportért-díj,
h) A Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díja,
i) Pro Laudanda Promotione-díj.
Pro Universitate-díj
3. § (1) A díjat azon személyek kaphatják, akik az egyetemi oktatás, kutatás, egyetemvezetés és annak
fejlesztése, valamint az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai, gazdasági kapcsolatainak, együttműködésének kialakítása és ápolása, az egyetemi oktatás és kutatás háttérfeladatainak (szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek feladatai) ellátása területén kiemelkedő érdemeket szereztek.
(2) A díjat évente maximum 5 fő kaphatja.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett latin nyelvű díszoklevelet és emlékérmet kap.
Az oklevelet az egyetem rektora és a felterjesztő szervezeti egység vezetője írja alá.
A díj odaítélésével a Szenátus által meghatározott egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek öszszege a mindenkori minimálbér nyolcszorosa.
(4) A díj adományozására a rektor, a Klinikai Központ elnöke, a karok, illetve a szolgáltatási és
funkcionális egységek vezetői tehetnek előterjesztést a Szenátusnak.
A karok esetében a javaslatot a kari tanácsnak, a funkcionális és szervezeti egységek esetében
az egység vezetői testületének, ennek hiányában az egység vezetőjének kell véleményezni.
(5) A díj adományozásáról a Szenátus dönt.
(6) A díjjal kapcsolatos költségeket (oklevél, érme készíttetése, anyagi juttatás) a felterjesztő egység viseli.
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(7) A díj átadására évente egy alkalommal, központi egyetemi ünnepségen vagy a Szegedi Tudományegyetem Napján kerül sor.
Klebelsberg Kunó-díj
4. § (1) A díjat azok kaphatják meg, akik a Szegedi Tudományegyetemen vagy a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódóan
– tudományos (oktatási), kulturális és művészeti területen jelentőset alkottak,
– a tudományos eredmények és a kulturális értékek nemzetközi megismertetéséhez és elfogadtatásához szakmai, közéleti vagy diplomáciai eszközökkel jelentős mértékben hozzájárultak.
A kitüntetésnek két változata van:
– „Klebelsberg Kunó-díj”,
– „Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozata”. Ezen fokozatra az a személy terjeszthető fel,
aki a professor emeritus/emerita cím feltételeinek tartalmi szempontból megfelel.
(2) Évente maximálisan öt magyar vagy külföldi állampolgárnak ítélhető oda, ebből maximálisan
két fő csak magyar állampolgárnak emeritus fokozattal. A díj posztumusz nem adható ki.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett igazolólapot és emlékérmet kap.
a) A díj nyertesének egy, magyar nyelven még meg nem jelent művét a szegedi egyetem a saját
költségén kiadja. Ha a nyertes nem kíván saját művet megjelentetni, megjelölhet egy másik,
az egyetemen született, könyv alakban közölhető művet, amelyet az egyetem az előbbihez
hasonlóan saját költségén ad ki. Az egyetem részéről a könyvkiadásra fordított költség nem
haladhatja meg a mindenkori minimálbér tízszeresét.
b) Amennyiben a díj nyertese sem saját művét sem másnak a művét nem kívánja az egyetem
költségén megjelentetni, választhatja az egyszeri pénzösszegű díjazást is, amely a mindenkori
minimálbér tízszerese.
(4) A kari tanácsok javaslatát a rektor által kinevezett kuratórium terjeszti a Szenátus elé. A kuratóriumnak három elismert professzor tagja van. Személyükre a rektor által megbízott rektorhelyettes tesz javaslatot. Közülük az elnököt is a rektor nevezi ki öt éves időtartamra, a kinevezés egyszer megismételhető. A kuratórium tanácskozási jogú tagjai a Klebelsberg család
képviselője és a felterjesztést tevő tanszékek vezetői.
(5) A díj adományozásáról a Szenátus dönt.
(6) A díjjal kapcsolatos költségeket (érme készíttetése, anyagi juttatás) a felterjesztő kar viseli.
(7) A díj átadására évente egy alkalommal, lehetőleg a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából kerül sor.
Rektori Elismerő Oklevél
5. § (1) A díjat azon egyetemi polgárok kaphatják, akik az egyetemi oktatás, kutatás, az oktatás és kutatás háttérfeladatainak (szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek feladatai) ellátása érdekében legalább 10 éven át kiemelkedő szakmai, közéleti munkát végeztek.
(2) A díjat évente maximum 10 fő kaphatja. A díj felterjesztő szervezeti egységenként legfeljebb
kettő főnek adományozható.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap. A díj odaítélésével egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek összege a mindenkori minimálbér kétszerese.
(4) A díj adományozására a karok vezetői, valamint a szolgáltató és funkcionális egységek vezetői
tehetnek javaslatot.
(5) Az oklevél odaítéléséről a rektor dönt.
(6) A kitüntetéssel kapcsolatos költségeket fele-fele arányban a Rektori Hivatal és a felterjesztő
szervezeti egység viseli.
(7) A díj átadására évente egyszer, lehetőleg központi egyetemi ünnepségen kerül sor. A kar külön
kérésére az oklevél átadható kari diploma/oklevél átadó ünnepségen.
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Discipuli pro Universitate Díj
6. § (1) A díjat az Egyetem azon végzős hallgatói kaphatják, akik többéves munkájukkal kiemelkedő
eredményt értek el a hallgatói öntevékenység szervezésében és a tanulmányi követelmények
teljesítésében.
(2) A díjat félévente karonként és képzési szintenként egy, évente legfeljebb kettő fő kaphatja.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.
A díj odaítélésével a Szenátus által meghatározott egyszeri pénzbeni juttatás jár, melynek öszszege a mindenkori minimálbér összege.
(4) A díj adományozására a rektor, a karok vezetői és az EHÖK tehetnek előterjesztést a Szenátusnak. Az előterjesztőnek ismertetni kell az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat előzetesen kikért állásfoglalását.
(5) A díj adományozásáról a Szenátus dönt.
(6) A díjjal kapcsolatos költségeket a felterjesztő kar viseli.
(7) A díj átadására évente egy alkalommal, kari ünnepségen kerül sor.
A Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díj
7. § (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) Évente legfeljebb három díj adományozható.
(3) A díjban részesülő oklevelet kap.
(4) A díj adományozását kezdeményezhetik a szervezeti egységek vezetői és a rektor.
(5) Az adományozásról a Dékáni Kollégium dönt.
(6) A díjjal kapcsolatos költségeket a Rektori Hivatal viseli.
(7) A díj átadására évente a tanévnyitó ünnepségen kerül sor.
A Szegedi Tudományegyetemért Sajtódíj
8. § (1) A díjban részesíthető az az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki elismerésre
méltó tevékenységet fejt ki az egyetemről való objektív tájékoztatás, az egyetem népszerűsítése, az elért eredmények publikálása területén.
(2) A díj évente legfeljebb két újságírónak adományozható.
(3) A díjban részesülő oklevelet kap.
(4) A díj adományozását kezdeményezhetik a szervezeti egységek vezetői és a rektor.
(5) Az adományozásról a Dékáni Kollégium dönt.
(6) A díjjal kapcsolatos költségeket a Rektori Hivatal viseli.
(7) A díj átadására évente a tanévnyitó ünnepségen kerül sor.
Egyetemi Sportért-díj
9. § (1) A díjat a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló azon egyetemi polgár kaphatja, aki a Szegedi Egyetem sportjáért több éven keresztül kiemelkedő munkát végzett.
(2) A díjat évente legfeljebb kettő fő kaphatja.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.
(4) Javaslatot tehet a Szegedi Tudományegyetem minden polgára, szervezeti egysége, valamint az
Universitas Sportklub elnöke és szakosztályai. A javaslatokat a Szegedi Tudományegyetem
Sport és Rekreációs Bizottsága terjeszti a Szenátus elé.
(5) A díj adományozásáról a Szenátus dönt.
(6) A díjjal kapcsolatos költségeket a Rektori Hivatal viseli.
(7) A díj átadására évente, a tanévnyitó ünnepségen kerül sor.
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A Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díja
10. § (1) A Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díj azoknak az Egyetemen foglalkoztatási,
hallgatói, doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezőknek, továbbá azoknak a (6) bekezdésben
meghatározott PhD fokozatot szerzetteknek a részére adományozható, akik az Egyetemhez
kötődő kutató-munka során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást hoztak létre,
ami szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet.
Szellemi alkotásnak minősül a jelen szabályzat értelmezésében az, amit a Szegedi Tudományegyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzata szellemi alkotásként határoz meg.
(2) A díj elnyerésére a tudományos és innovációs ügyekért felelős rektorhelyettes pályázatot hirdet a
a) „leginnovatívabb TDK munkáért”,
b) „leginnovatívabb PhD munkáért”,
c) „leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén”,
d) „leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén”,
e) „leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén”
kategóriákban.
(3) Kategóriánként évente egy díj adományozható.
(4) A rektorhelyettes forráshiány vagy más, előre nem látható ok miatt a pályázat meghirdetését
átmenetileg szüneteltetheti, illetve a meghirdetett pályázatot megfelelő tájékoztatás mellett, a
benyújtási határidő lejárta előtt visszavonhatja.
(5) Az Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díj adományozásának feltétele, hogy a meghirdetett kategórián belül legalább három, formailag megfelelő és tartalmilag is értékelhető pályázat határidőben benyújtásra kerüljön a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósághoz. Ennek hiányában a meghirdetett kategóriában díj nem adományozható.
(6) Az innovációs díjra pályázni jogosultak köre:
a)„Leginnovatívabb TDK munkáért”: pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói
jogviszonyban álló, TDK munkában résztvevők témavezetőjük jóváhagyásával.1
b)„Leginnovatívabb PhD munkáért”: pályázhatnak a témavezetőjük jóváhagyásával1 a Szegedi
Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei, továbbá témavezetőjük
jóváhagyásával1 azok a PhD fokozattal rendelkezők, akik a pályázat benyújtásának évében,
vagy az azt meg- előző évben védték meg értekezésüket.
c)„Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén”: pályázhatnak azok a
Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e
személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a műszaki tudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
d)„Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén”: pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező
személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek természettudományok
és/vagy az élettudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív
terméke létrehozásában közreműködtek.
e)„Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén”: pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.

1

A pályázathoz kötelező mellékelni a témavezető jóváhagyásáról szóló, általa aláírt nyilatkozatot.
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(7) A pályázatokat a pályázati felhívásban megjelölt időpontig az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságához kell benyújtani, ahol a pályázatok formai ellenőrzése történik. A
formailag megfelelő pályázati dokumentumokat a Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Igazgatóság az Innovációs Bizottság elé terjeszti. Az Innovációs Bizottság rangsorolja a
pályázatokat, és kategóriánként dönt a nyertes pályázatokról.
(8) A díjban részesülők oklevelet és pénzjutalmat kapnak.
a)„Leginnovatívabb TDK munkáért” díja: bruttó 250.000,- Ft.
b)„Leginnovatívabb PhD munkáért” díja: bruttó 400.000,- Ft
c)„Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén” díja: bruttó 800.000,- Ft
d)„Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és az élettudományok területén” díja: bruttó 800.000,- Ft
e)„Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén” díja: bruttó 800.000,- Ft
(9) A díjjal kapcsolatos költségeket a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Alapja viseli.
(10) A díj átadására évente, a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napja alkalmából rendezett
ünnepségen kerül sor.
Pro laudanda promotione-díj
11. § (1) A díjat olyan személyek kaphatják, akik a PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen,
szervezett képzést követően szerezték meg és valamennyi követelményt kiemelkedő színvonalon teljesítettek. További feltétel, hogy a védés a tanulmányok kezdetét követő öt éven belül történjen, valamint a fokozat odaítélésének dátuma a díj adományozásának évében vagy az
azt megelőző négy naptári éven belül legyen.
(2) Évente legfeljebb hat díj adományozható.
(3) A díjban részesülő oklevelet és emlékérmet kap. A díj odaítélésével a Szenátus által meghatározott egyszeri pénzbeli juttatás jár, melynek összege a mindenkori minimálbér összegének
háromszorosa.
(4) Az oklevelet az egyetem rektora és az Egyetemi Doktori Tanács elnöke írja alá.
(5) A díj adományozásáról a Tudományterületi Doktori Tanácsok javaslatai alapján az Egyetemi
Doktori Tanács dönt.
(6) Az oklevél és érme készítésével kapcsolatos költségeket a Doktori Intézet viseli, az anyagi
juttatást az Egyetem Kiválósági kerete biztosítja.
(7) A díj átadására évente egy alkalommal a Szegedi Tudományegyetem Napján kerül sor.

III. FEJEZET
Az Egyetemen adományozható kitüntető címek
12. § (1) A Szenátus az alábbi címeket adományozza:
a) egyetemi magántanári cím,
b) címzetes egyetemi tanári cím,
c) címzetes főiskolai tanári cím,
d) címzetes egyetemi docensi cím,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

címzetes főiskolai docensi cím,
„Szegedi Tudományegyetem Vendégprofesszora”,
mesteroktatói cím,
mestertanári cím,
Professor Emeritus/Emerita cím,
Doctor Honoris Causa cím,
Senator Honoris Causa cím,
Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae doktorrá avatás,
Arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevél,
az „Egyetem Díszpolgára” cím.
Magántanári cím

13. § (1) A Szenátus a doktori fokozattal rendelkező óraadó oktatónak egyetemi magántanári címet
adományozhat.
(2) A cím adományozásának feltétele:
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– doktori (PhD/DLA) fokozat,
– önállóan vagy társszerzőkkel írt jegyzet, hazai és nemzetközi publikációk,
– tudományterülete nemzetközi szintű ismerete és művelése,
– képesség új tantárgyi tartalmak kidolgozására, bevezetésére, előadásainak magas szintű
megtartására,
– alkalmasság a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
– hazai és nemzetközi szakmai elismertség,
amelyek dokumentációját (PhD/DLA fokozatról készült egyszerű másolat, szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék és a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság javaslattételi adatlapja) az
előterjesztéshez mellékelni kell.
(3) A cím adományozását kezdeményezheti a karon az illetékes tanszék, tanszékcsoport, intézet
vezetője, a dékán és az egyetem rektora.
(4) A kari doktori vagy tudományos tanács/bizottság ajánlása alapján a kari tanács állást foglal, majd
az Egyetemi Tudományos Tanács állásfoglalását követően fenti testületek véleményét és a jegyzőkönyvi kivonatokat tartalmazó írásos előterjesztés alapján a cím odaítéléséről a Szenátus dönt.
(5) Az egyetemi magántanár jogai és kötelességei:
– jogosult szakterületén előadást hirdetni,
– irányítani tudományos diákköri és (PhD/DLA) doktori témákat,
– bizottság tagjaként vagy vezetőjeként részt venni záróvizsgáztatásban, diplomavédésen,
szükség szerint felvételi vizsgáztatásban, doktori szigorlatokon, tantárgyi vizsgákon,
– elősegíteni a fiatal oktatók, kutatók kapcsolatteremtését, igény szerint részvétel a tudományos minősítésben, a habilitáltatásban.
(6) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.
Címzetes egyetemi tanár cím
14. § (1) A Szenátus címzetes egyetemi tanári címet adományozhat annak az óraadó oktatónak, aki az
adott tudományterületen országosan elismert szakmai teljesítményt nyújt, továbbá
– legalább 10 éves szakmai gyakorlattal,
– doktori (PhD/DLA) fokozattal,
– önállóan vagy társszerzőkkel írt jegyzettel, hazai és nemzetközi tudományos publikációkkal rendelkezik,
– nemzetközi szinten ismeri és műveli tudományterületét,
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– képes új tantárgyak tartalmának kidolgozására, bevezetésére előadásainak magas szintű
megtartására,
– alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
amelyek dokumentációját (PhD/DLA fokozatról készült egyszerű másolat, szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék és a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság javaslattételi adatlapja) az
előterjesztéshez mellékelni kell.
(2) A cím odaítélését a karon kezdeményezheti az illetékes tanszék, tanszékcsoport, intézet vezetője, a dékán vagy az egyetem rektora. A kari doktori vagy tudományos tanács/bizottság ajánlása alapján a kari tanács állást foglal, majd az Egyetemi Tudományos Tanács állásfoglalását
követően fenti testületek véleményét és az ülésről készült jegyzőkönyvi kivonatokat tartalmazó írásos előterjesztés alapján a cím odaítéléséről a Szenátus dönt.
(3) A címzetes egyetemi tanár jogai és kötelességei:
– jogosult szakterületén előadást hirdetni,
– bizottság tagjaként vagy vezetőjeként részt venni záróvizsgáztatásban, diplomavédésen,
– köteles az oktatott tárgyat rendszeresen fejleszteni.
(4) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.
Címzetes főiskolai tanári cím
15. § (1) A Szenátus címzetes főiskolai tanári címet adományozhat annak a kiemelkedő, országosan
elismert szakmai teljesítményt nyújtó óraadó oktatónak, aki
– legalább 10 éves szakmai gyakorlattal,
– doktori (PhD/DLA) fokozattal,
– önállóan vagy társszerzőkkel írt jegyzettel, tudományos publikációkkal rendelkezik,
– magas szinten ismeri és műveli tudományterületét,
– képes új tantárgyak tartalmának kidolgozására, bevezetésére, előadásainak magas szintű
megtartására,
– alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
amelyek dokumentációját (PhD/DLA fokozatról készült egyszerű másolat, szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék és a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság javaslattételi adatlapja) az
előterjesztéshez mellékelni kell.
(2) A cím odaítélését a karon kezdeményezheti az illetékes tanszék, tanszékcsoport, intézet vezetője, a dékán vagy az egyetem rektora. A kari doktori vagy tudományos tanács/bizottság ajánlása alapján a kari tanács állást foglal, majd az Egyetemi Tudományos Tanács állásfoglalását
követően fenti testületek véleményét és az ülésről készült jegyzőkönyvi kivonatokat tartalmazó írásos előterjesztés alapján a cím odaítéléséről a Szenátus dönt.
(3) A címzetes főiskolai tanár jogai és kötelességei:
– jogosult szakterületén előadást hirdetni,
– szakterületétől függően záróvizsga, felvételi vizsgabizottságban tagként részt venni,
– rendszeresen fejleszteni az oktatott tantárgyakat,
– irányítani, ellenőrizni a fiatal oktatók szakmai kutatási tevékenységét,
– közreműködni új tárgyak programjának kidolgozásában, tervezésében.
(4) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.
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Címzetes egyetemi docensi cím
16. § (1) A Szenátus címzetes egyetemi docensi címet adományozhat annak az óraadó oktatónak, aki
– kiváló gyakorlati szakember,
– szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
– magas szinten ismeri és műveli tudományterületét,
– alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, előadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
amelyek dokumentációját (szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék és a Humánpolitikai és
Jogi Igazgatóság javaslattételi adatlapja) az előterjesztéshez mellékelni kell.
(2) A cím odaítélését a karon kezdeményezheti az illetékes tanszék, tanszékcsoport, intézet vezetője, a dékán vagy az egyetem rektora. A kari doktori vagy tudományos tanács véleménye
alapján a kari tanács állásfoglalásának figyelembevételével a Szenátus dönt.
(3) A címzetes egyetemi docens jogai és kötelességei:
– jogosult a szakterületén előadást hirdetni,
– szakterületétől függően vizsgáztatni, igény szerint részt venni a felvételi, illetve a záró
vizsgabizottságok munkájában,
– fejleszteni tantárgyát, jegyzetet, tankönyvet írni,
– irányítani a hallgatók tudományos diákköri tevékenységét,
– vezető szerepet vállalni a szakmai gyakorlati és tudományos kapcsolatokban, törekedni a
hazai és a nemzetközi kapcsolatok kialakítására.
(4) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.
Címzetes főiskolai docensi cím
17. § (1) A Szenátus annak az óraadó oktatónak, aki
– kiváló gyakorlati szakember,
– szakirányú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal,
– az oktatott tantárgyból és a kapcsolódó tudományterületekről magas színvonalú ismeretekkel,
– elismert oktatói vagy kiemelkedő szakmai, gyakorlati tevékenységgel rendelkezik,
– képes színvonalas előadások és gyakorlatok rendszeres tartására, amelyek dokumentációját
(szakmai önéletrajz és a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság javaslattételi adatlapja) az előterjesztéshez mellékelni kell.
(2) A cím odaítélését a karon – részletes írásbeli előterjesztéssel – kezdeményezheti az illetékes
tanszék, tanszékcsoport, intézet vezetője, a dékán vagy az egyetem rektora. A kari doktori
vagy tudományos tanács/bizottság véleményének ismeretében a kari tanács állást foglal, majd
a Szenátus dönt.
(3) A címzetes főiskolai docens jogai és kötelességei:
– jogosult a szakterületén előadást hirdetni,
– vizsgáztatni, szakterületétől függően, igény szerint részt venni a felvételi, illetve a záró
vizsgabizottságok munkájában, figyelemmel kísérni a tanszéki, TDK tevékenységet,
– rendszeresen fejleszteni tanulmányait mind tartalmi, mind módszertani vonatkozásban,
– bekapcsolódni a hazai szakmai közéleti tevékenységbe,
– előadásokat tartani a hazai, illetve nemzetközi rendezvényeken, tanulmányi segédleteket,
jegyzeteket írni,
– közreműködni gyakorlati feladatok megoldásában.
(4) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.
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A „Szegedi Tudományegyetem Vendégprofesszora” cím
18. § (1) A Szegedi Tudományegyetem Vendégprofesszora cím (a továbbiakban: vendégprofesszori
cím) magas színvonalú egyetemi oktatói tevékenység elismeréseként adományozható.
(2) A vendégprofesszori cím annak – az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló
oktatnak vagy kutatónak adományozható, aki nemzetközileg is számottevő elméleti illetve
gyakorlati eredményeket ért el és az Egyetemen legalább egy féléven keresztül oktatási tevékenységet végez (önálló kollégiumot hirdet).
(3) A vendégprofesszor az Egyetemen folytatott oktatási tevékenység időtartamára jogosult a cím
használatára.
(4) A cím odaítéléséről a kari tanács és a Szenátus javaslatára a rektor dönt.
(5) A cím odaítélésére vonatkozó javaslatokat félévenként legkésőbb a szorgalmi időszak megkezdését követő 30 napon belül kell a rektorhoz előterjeszteni. A javaslathoz csatolni kell a
jelölt oktatási és tudományos tevékenységére vonatkozó dokumentumokat.
Mesteroktatói cím adományozása
19. § (1) A Szenátus mesteroktatói címet adományozhat annak a kiemelkedő gyakorlati oktatómunkát
végző óraadó oktatónak, aki
– legalább 5 éve bekapcsolódik az Egyetemen a gyakorlati oktatómunkába,
– rendszeresen részt vesz szakmai rendezvényeken,
– országos szakmai szervezet aktív tagja.
(2) A cím odaítélését a karon kezdeményezheti az illetékes tanszék, tanszékcsoport, intézet vezetője, a dékán vagy az egyetem rektora. A kari oktatási tanács/bizottság véleménye alapján a
kari tanács állásfoglalásának figyelembevételével a Szenátus dönt.
(3) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.

Mestertanári cím
20. § (1) A Szenátus az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott alkalmazottainak – kiemelkedő gyakorlati jellegű oktatásuk elismeréseként – mestertanári címet adományozhat.
(2) A cím odaítélését – részletes írásbeli előterjesztéssel – kezdeményezheti az illetékes tanszék,
tanszékcsoport, intézet vezetője, a dékán vagy az egyetem rektora. A kari oktatási tanács/bizottság és a kari tanács véleményének ismeretében a Szenátus dönt.
(3) A mestertanári kitüntető cím adományozásával nem jár együtt a mestertanár közalkalmazotti
munkakörbe történő besorolás.
(4) A cím adományozásáról az egyetem oklevelet állít ki, melyet a rektor ad át lehetőség szerint
központi egyetemi ünnepségen.
Professor Emeritus/Emerita cím
21. § (1) A „Professor Emeritus/Emerita” cím csak a Szegedi Tudományegyetemről nyugdíjba vonult
egyetemi/főiskolai tanárnak adományozható.
(2) A cím adományozásának feltétele a Szegedi Tudományegyetemen, ill. valamely jogelőd intézményben legalább öt éven át egyetemi/főiskolai tanárként végzett kiemelkedő iskolateremtő
oktatói, kutatói valamint művészeti tevékenység – mely alól a Szenátus különösen indokolt
egyetemi érdekből szavazatával eseti felmentést adhat – azaz
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(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

– az oktatott tárgyak tankönyvek, szakkönyvek vagy egyetemi jegyzetek formájában is megnyilvánult fejlesztése, új tárgyak, szakterületek meghonosítása;
– nemzetközileg is elismert tudományos és tudományszervező munka, amit gazdag tudományos publikációs tevékenység, sikeres tudományos pályázatok, kitüntetések, külföldi egyetemektől kapott elismerések tanúsítanak;
– iskolateremtő tevékenység az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításában;
– az intézmény fejlődését, hírnevének öregbítését szolgáló vezetői megbízások sikeres ellátása.
A cím odaítélését – részletes írásbeli előterjesztéssel – kezdeményezheti az illetékes tanszék,
tanszékcsoport, intézet vezetője, továbbá a dékán vagy az egyetem rektora.
A cím adományozásáról az illetékes tanszékcsoport tanácsának és a kari tudományos tanács
véleményének ismeretében a Kari Tanács állást foglal, továbbá állást foglal a címmel járó jogok gyakorlásának, kötelezettségek fennállásának, valamint a juttatásoknak az időtartamáról,
ami legfeljebb öt évre terjedhet. Ezen véleményeket is tartalmazó részletes írásos előterjesztés
és az ülésekről készült jegyzőkönyvi kivonatok alapján a cím odaítéléséről a Szenátus dönt. A
cím használata a jogosultat a juttatásokra, a jogok és kötelezettségek gyakorlására megállapított határidő lejárta után is megilleti. A cím használatával megítélt jogok, kötelezettségek és
juttatások meghosszabbításáról és a feltételekről a Kari Tanács dönt, határozatáról írásban tájékoztatja az egyetem rektorát.
A „Professor Emeritus/Emerita” jogai és kötelességei:
– részt vehet az egyetemi alap-, posztgraduális és doktori képzésben,
– részt vehet a tanszék tudományos kutatómunkájában, kutatási pályázatot nyújthat be,
– jogosult az egyetemi infrastruktúra használatára,
– választó és választható bármely kari vagy egyetemi bizottságba,
– a szolgálati út betartásával véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyetem ügyeiben és
ezekre érdemi választ kell kapnia,
– a „Professor Emeritust/Emeritát” a Tanszék, a Kar és az Egyetem rendezvényeire, jelentős
eseményeire meg kell hívni,
– tudományos kapcsolataiban a „Professor Emeritus/Emerita” (Prof. Emer.) megjelölést használhatja.
A cím adományozásakor a kitüntetett latin nyelvű díszoklevelet, a jogok, kötelezettségek és
juttatások hosszabbításakor igazoló okiratot kap. A díszoklevél kiállításával kapcsolatos költségeket a felterjesztő kar viseli. Az oklevelet az egyetem rektora és az előterjesztő kar dékánja, az igazoló okiratot a kar dékánja írja alá.
A Professor Emeritus/Emerita cím birtokosa óraadói feladatok vállalása esetén részesül juttatásban, melynek összege a Kar keretét terheli.
A díj átadására évente egyszer lehetőleg központi egyetemi ünnepségen kerül sor. A kar külön kérésére az oklevél átadható kari ünnepségen is.
Doctor Honoris Causa cím

22. § (1) Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyek kiemelkedő tudományos érdemeit a
„tiszteletbeli doktor” (Doctor Honoris Causa) cím adományozásával ismerheti el. E cím nem
adományozható az SZTE professzorainak és professor emeritusainak.
A Doctor Honoris Causa cím adományozásának feltételei:
a) nemzetközileg is elismert kimagasló tudományos munkásság,
b) az egyetemmel hosszabb időn át meglévő folyamatos kapcsolat, amely nemzetközileg is elismert közös eredményekhez vezetett,
c) a cím odaítélése az Egyetem jó hírnevét és megbecsülését erősíti.
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(2) A tudományos követelmények teljesítésétől kivételesen, különösen indokolt egyetemi érdekből el lehet tekinteni világszerte nagyra becsült személy (pl. Nobel-díjas, nagyhírű egyetem
díszdoktora) esetén, amennyiben a cím odaítélése az egyetem jó hírnevét nagymértékben növeli. Ezen kivételes előterjesztések megtételére csak az egyetem rektora jogosult. A cím odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács véleményének ismeretében a Szenátus minősített többséggel dönt. Ezen előterjesztések nem tartoznak a (3) pont hatálya alá, de évente egynél több
nem fogadható el.
(3) Az egyetem évente összességében legfeljebb öt főt tüntethet ki a címmel.
(4) A kitüntetéses oklevelet latin vagy angol nyelven kell kiállítani. Az oklevelet az Egyetem rektora, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke és az illetékes kar dékánja írja alá. A kitüntetett
személy megkapja a felterjesztő kar színével ellátott professzori talárt.
(5) A Doctor Honoris Causa cím adományozására az Egyetemi Doktori Tanács számára javaslatot tehetnek a Tudományos Doktori Tanácsok és azon karok tanácsai, amelyeken doktori képzés folyik. A javaslatokat az Egyetemi Doktori Tanács terjeszti a Szenátus elé.
(6) A Doctor Honoris Causa cím adományozásáról a Szenátus dönt. Határozatát a felterjesztő kar
tudományos tanácsa és az EDT határozatának ismeretében hozza meg.
(7) Az adományozással kapcsolatos költségeket fele-fele arányban viseli a felterjesztő kar és a
Rektori Hivatal.
(8) A tiszteletbeli doktorrá avatásra általában ünnepélyes nyilvános tanácsülésen – elsősorban a
Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen – kerül sor.
Senator Honoris Causa
23. § (1) A Senator Honoris Causa cím adományozásának feltételei:
a) kimagasló közéleti vagy művészeti tevékenység,
b) a kitüntetés adományozása erősíti az Egyetem jó hírnevét, vagy az Egyetem, illetve az
Egyetem valamely egységének jelentős erkölcsi vagy anyagi támogatása.
(2) Az Egyetem évente összességében legfeljebb három főt tüntethet ki a kitüntető címmel.
(3) Az oklevelet latin vagy angol nyelven kell kiállítani. Az oklevelet az egyetem rektora és a felterjesztő szervezeti egység vezetője írja alá.
A Senator Honoris Causa cím birtokosa tanácskozási joggal részt vehet a Szenátus és/vagy az
adományozást kezdeményező kar tanácsának ülésein.
(4) A Senator Honoris Causa cím adományozására javaslatot tehetnek a karok és a központi
szervezeti egységek vezetői, valamint az egyetem rektora.
(5) A cím odaítéléséről a felterjesztési javaslat alapján a Szenátus dönt.
(6) A cím adományozásával kapcsolatos költségeket a felterjesztő szervezeti egység viseli.
(7) Az oklevél átadására a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen
kerül sor.
Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae
doktorrá avatás
Nftv. 52. § (8) A felsőoktatási intézmény rektora – a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával – „Promotio sub
auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsőoktatási intézményben, valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a
legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.
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A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételeit a 387/2012. (XII. 19.) Korm. r. 18–19. §-a tartalmazza.
18. §
(1) Kitüntetéssel avatható doktorrá az a személy, akinek
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 11. §-a, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 29. §-a alapján végzett tanulmányai során a 9. évfolyamtól kezdődően az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeiről kapott bizonyítványában, továbbá az érettségi bizonyítványában minden jegye jeles (5), szorgalmának értékelése pedig példás (5);
b) az osztott képzésben alap- és mesterszakon vagy az egységes, osztatlan képzésben végzett tanulmányai során letett valamennyi kötelező vizsgája jeles (5) vagy a felsőoktatási intézmény által alkalmazott értékelési rendszerben
jeles (5) eredménynek felel meg; valamint
c) a doktori tanulmányai során letett kötelező vizsgáinak eredménye jeles (5), továbbá a fokozatszerzési eljárás során doktori szigorlatának minősítése summa cum laude, a doktori védésen nyújtott teljesítményét pedig a meghatározott értékelési rendszerben a legmagasabbra értékelték.
(2) Amennyiben a jelölt tanulmányait részben külföldön végezte, az (1) bekezdésben foglalt követelményeket – a külföldi
oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését, illetve a doktori oklevél honosítását követően – a külföldi oktatási intézmény értékelési rendszerének megfelelően kell figyelembe venni.
(3) Főiskolai, illetve egyetemi szintű képzés után megszerzett végzettségi szint esetében az (1) bekezdés b) pontjában
foglaltakat a főiskolai, illetve egyetemi szintű képzés eredményeire is érteni kell.
(4) A felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban meghatározottakhoz képest további szakmai feltételeket is megállapíthat.
19. §
(1) Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulás érdekében a felsőoktatási intézmény javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.
(2) Az előterjesztéshez a felsőoktatási intézmény rektora megküldi az oktatásért felelős miniszternek azon dokumentumok hiteles másolatát, amelyek tanúsítják, hogy a jelölt megfelel a 18. §-ban meghatározott feltételeknek.
(3) A kitüntetéses doktorok avatásukkor Magyarország címerével ellátott, 8 g súlyú 14 karátos aranygyűrűt kapnak kitüntetésként.
(4) A kitüntetéses avatással kapcsolatos kiadások fedezetéről a javaslatot tevő felsőoktatási intézmény gondoskodik.

24. § A kitüntetéses doktorrá avatást az érintett jelölt a Doktori Intézethez benyújtott írásbeli kérelemben
kezdeményezi. A kérelmet a Doktori Intézet az illetékes kari doktori tanácshoz továbbítja, majd annak
javaslatát az EDT elé terjeszti. A kérelem támogatásáról – az EDT véleményének ismeretében – a
Szenátus dönt, és a rektor terjeszti fel az illetékes minisztériumon keresztül a köztársasági elnökhöz.
Arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevél
25. § (1) A díszoklevél az Egyetem azon volt hallgatójának adományozható, aki diplomáját 50, 60, 65
vagy 70 éve szerezte meg, életpályája alapján közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.
(2) A díszoklevél adományozásáról kérelem alapján az illetékes Kari Tanács dönt.
(3) A díj adományozásának igazolására a kitüntetett díszoklevelet kap.
(4) A díszoklevél átadására a karok rendelkezése szerint, ünnepélyes keretek között (tanévnyitó
vagy diplomaátadó ünnepségen) kerül sor.
Az „Egyetem Díszpolgára” cím
26. § (1) Az Egyetem Díszpolgára cím azoknak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem
álló tekintélyes, mértékadó személyiségeknek adományozható:
– akik szakmai karrierjükkel, hazai, nemzetközi elismertségükkel, személyes példamutatással
bizonyítják az Egyetemen, vagy annak jogelődjén kapott diplomájuk értékét, kivívták egyetemünk megbecsülését, és ezáltal hitelesítik intézményünk minőségi oktató-kutató-fejlesztő-innovatív-művészeti-sport tevékenységét,
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– akik az Egyetemet jelentős mértékben támogatják, és ezáltal biztosítják az oktatás, kutatás,
szolgáltatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztését,
– akik adományaikkal, vagy egyéb más módon hozzájárulnak az Egyetem, továbbá annak
egyes karai oktatói, hallgatói szerveződéseinek szakmai, tudományos, tehetség gondozói,
kulturális és sport tevékenységéhez.
Az Egyetem támogatásának minősül különösen olyan meghatározott speciális együttműködési formák, illetve projektek működtetése, vagy azokban való közreműködés, amelyek az
Egyetem tevékenységének fejlesztésén túl az Egyetem hazai és nemzetközi jó hírnevét és
megbecsülését eredményezik.
(2) A cím évente legfeljebb 1 főnek adományozható.
(3) A cím adományozásának igazolására a kitüntetett oklevelet kap.
A cím birtokosa jogosult az Egyetem Díszpolgára cím használatára, meghívást kap egyetemi
ünnepségekre, rendezvényekre. Nevét az Egyetem az egyetemi sajtóban, az egyetemi évkönyvben és az Egyetem honlapján közzéteszi.
(4) A cím adományozására vonatkozó javaslatot – a karok, központi szervezeti egységek ajánlása
alapján – a Dékáni Kollégium teszi meg.
(5) A cím adományozásáról a Szenátus dönt.
(6) A cím adományozásával kapcsolatos költségeket a Rektori Hivatal viseli.
(7) A díj átadásra évente a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett ünnepségen
kerül sor.

IV. FEJEZET
A kitüntető cím megvonása
27. § (1) A kitüntető címet akkor lehet megvonni a viselőjétől, ha
– szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre
ítélték,
– az oktatói etika normáit megsértette, az egyetemi szabályzatokban foglalt kötelezettségeit
súlyosan megszegte, vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére,
– ha az egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári, címzetes főiskolai tanári, címzetes
egyetemi docensi, címzetes főiskolai docensi, mesteroktatói cím viselője az egyetemmel
közalkalmazotti jogviszonyba lép vagy lemond címéről.
(2) A cím megvonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik.
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V. FEJEZET
Záró és átmeneti rendelkezések
28. § Az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek adományozásának és visszavonásának részletes
feltételeit az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerének szabályzata tartalmazza.
29. § (1) A jelen Szabályzat hatálybalépését megelőzően adományozott Professor Emeritus címhez
kapcsolódó jogok a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény149. § (14) bekezdésének rendelkezései szerint az alábbiakban alakulnak:
a) ha a címhez kapcsolódó jogosultság gyakorlása – ideértve a pénzbeni juttatásra való igényt
is – határidőhöz nem kötött, úgy az előzőleg megállapított anyagi juttatás és a kapcsolódó
jogok gyakorlása 2010. december 31-ig illeti meg a jogosultat. Fenti határidő lejárta után a
címhez kapcsolódó jogok gyakorlása és a juttatások a Szabályzat által meghatározott feltételekkel meghosszabbíthatók.
b) ha a címhez kapcsolódó jogosultság határidőhöz kötött, úgy az előzőleg megállapított
anyagi juttatás a határidő lejártáig illeti meg a jogosultat. A határidő lejárta után a kapcsolódó jogok gyakorlása és a juttatás a Szabályzat által meghatározott feltételekkel meghoszszabbítható.
(2) A jelen szabályzat 2013. június 24-ei módosítását megelőzően kiadott, határozott időtartamra
szóló Professor Emeritus/Emerita kitüntető cím a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 32. § (1) bekezdésére figyelemmel határozatlan időtartamra szóló Professor
Emeritus/Emerita kitüntető címre változik.
(3) Jelen szabályzatot a Szenátus a 2018. év december hó 17. napján tartott ülésén hozott SZ-55IV/2018/2019. (XII.17.) számú határozatával elfogadta.
Jelen szabályzat a szenátusdöntéssel egyidejűleg hatályba lép. A szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.
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