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 64. § 

Az Egyetem Díszpolgára, Tiszteletbeli Doktora (Mestere), valamint a Kari Tanács Tiszteletbeli 

Tagja címek 

 

(1) A Szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja mindazon természetes 

személyeknek, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az Egyetem érdekeit képviselő 

magatartásukkal, kiemelkedő mértékben hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási 

feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. A díszpolgári 

cím az Egyetemmel közalkalmazotti, illetve más foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló, 

tiszteletdíjban nem részesülő, az Egyetem érdekében jelentős munkát végzettek 

számára adományozható. A cím odaítéléséről a kari tanács javaslatára a Szenátus 

dönt. 

A díszpolgári kitüntető címet és az azt tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az 

Egyetem rektora adja át. 

A Szenátus évente legfeljebb három személynek adományozhat díszpolgári címet. 

65. § 

Az Egyetem által alapított kitüntetések 

 

Az Egyetem az alábbi kitüntetéseket alapítja meg: 

a) József Nádor Emlékérem, 

b) „Sztoczek József” Emlékérem, 

c) „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetés, 

d) Rektori, kancellári (dékáni, főigazgatói, igazgatói, tanszékvezetői, osztályvezetői, 

csoportvezetői) Dicséret, 

e) „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetés. 

66. § 

József Nádor Emlékérem 

 

(1) A József Nádor Emlékérem adományozható: 

a) olyan magyar állampolgárságú személyeknek, akik az Egyetemen végeztek vagy 

tanítottak, illetve tanítanak és a haladást elősegítő, műszaki vagy más területen 

kifejtett kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem jó hírének 

növeléséhez; olyan vezetőknek, közéleti személyiségeknek, akik jelentős támogatást 

nyújtottak Egyetemünk fejlődéséhez; 

b) olyan egyetemi dolgozóknak, akik több évtizedes egyetemi szolgálatuk során az 

igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben vagy más egyetemi 



munkaterületen nyújtott kimagasló teljesítményükkel elősegítették az Egyetem 

fejlődését; 

c) olyan külföldieknek, akik hozzájárultak intézményünk tudományos tekintélyének, az 

Egyetem és a magyar tudomány külföldi jó hírének növeléséhez, illetve akik 

kimagasló tevékenységükkel segítették Egyetemünk oktató-nevelő és tudományos 

munkáját. 

(2) Évente legfeljebb 5 Emlékérem ítélhető oda. 

(3) Az Emlékérem adományozásáról – a kari tanácsok és az átfogó szervezeti egységek 

javaslatára - a Szenátus dönt. 

67. § 

„Sztoczek József” Emlékérem 

 

(1) „Sztoczek József” Emlékérem adományozható az Egyetem azon foglalkoztatottjainak, 

akik több éven át az igazgatásban, a gazdálkodásban, az üzemeltetésben, 

fejlesztésben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedően szolgálták az Egyetem érdekeit. 

(2) Évente legfeljebb 10 Emlékérem ítélhető oda. 

(3) Az Emlékérem adományozásáról – a kari tanácsok és az átfogó szervezeti egységek 

javaslatára - a Szenátus dönt. 
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58. § 

A Professor Emeritus cím adományozásának feltételei 

 

(1) Annak az oktatónak, aki egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására 

tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a kari tanács határozatlan időre Professor 

Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet 

adományozhat1. 

(2) Professor Emeritus cím adományozható különösen annak, aki  

a) az egyetemi képzésben, valamint a szakmai és tudományos továbbképzésben több 

évtizede végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységével  különös 

tekintettel az általa nevelt tanítványok teljesítményére, valamint egyetemi 

tankönyvek, jegyzetek, stb. elkészítésében való részvételére , 

b) kiemelkedő tudományos teljesítményével, valamint a tudományos utánpótlás 

nevelésében való részvételével, illetve tudományos publikációs tevékenységével 

(monográfiák, könyvek, tanulmányok) elnyert tudományos pályázataival, 

                                                           
1
 Nftv. 32. § (1) bekezdés 



c) az egyetemi, valamint a tudományos szervező és közéleti tevékenységben való 

részvételével  különös tekintettel az Egyetem, valamint az oktatási-tudományos 

egységek vezetésében betöltött funkciókra, oktatói és tudományos profilú 

bizottságokban, illetve tudományos folyóiratok szerkesztésében való részvételre , 

d) a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködésben való részvételével, 

nemzetközi tudományos társaságokban, testületekben való tagsággal, 

e) külföldi egyetemen folytatott vendégprofesszori tevékenységével, 

f) az általa elnyert tudományos fokozatokkal, címekkel  külföldi egyetem által 

adományozott díszdoktori címmel, tudományos és állami kitüntetésekkel  

az Egyetem hírnevének öregbítéséhez hozzájárult. 

(3) A Professor Emeritus cím adományozásáról a kari tanács dönt. 

 


