BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT
KITÜNTETÉSEK ÉS ADOMÁNYOZÁSI RENDJÜK SZABÁLYZATA

Szövegét elfogadta a TTK Kari Tanácsa, 2015. június 24-i ülésén, az Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) 10. mellékleteként.
Szövegét elfogadta a TTK Kari Tanácsa 2020. november 4-i ülésén a TTK Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) 2.
Függelékeként
Jelen szabályzat a 2020. október 27-én hatályba lépett módosított TTK SzMSz 2. függelékét képezi.
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Kitüntetések és adományozási rendjük
1. Közalkalmazotti jogviszonnyal nem járó címek
(1) A Kari Tanács közalkalmazotti jogviszonnyal nem járó címként
a) Professor Emeritus címet;
b) magántanári címet;
c) címzetes egyetemi tanári címet;
d) címzetes egyetemi docensi címet;
e) mesteroktatói címet;
f) A Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja címet
adományozhat az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései szerint.
2. Kari kitüntetések
(2) A „Kar Kiváló Hallgatója” cím. A kitüntetést a Kari Hallgatói Képviselet írásbeli javaslata alapján a kiváló tanulmányi és egyéb szakmai, tudományos munkát végző hallgatók nyerhetik el.
Az adományozás szabályai:
a) A kitüntetést minden évben egy-egy fő nyerheti el a TTK alábbi (nappali) képzéseiről:
aa) Fizika BSc,
ab) Fizikus MSc,
ac) Matematika BSc,
ad) Matematikus MSc és Alkalmazott matematikus MSc,
ae) Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc.
b) A javaslatot a Kari Hallgatói Képviselet - az oktatási dékán-helyettes véleménye és az
alábbi szempontok figyelembevételével - készíti el:
ba) a hallgató ösztöndíjindexe az előző két félévben,
bb) a hallgató tanulmányi előrehaladása,
bc) a hallgató szakmai, tudományos tevékenysége, különös tekintettel az alábbiakra:
 TDK vagy OTDK helyezés,
 tanulmányi versenyen elért helyezés,
 publikáció,
 konferencián tartott előadás,
 konferencián megjelent poszter,
 demonstrátori munka,
 mintatanterven kívüli szakmai gyakorlat,
 önkéntes szociális munka vagy karitatív tevékenység.
c) A javaslatokat a Kari Hallgatói Képviselet minden tanév tavaszi félévének utolsó előtti Kari
Tanácsán terjeszti elő. A díj átadása a tanév utolsó, ünnepi Kari Tanácsán történik, amenynyiben a rendezvény megtartható. A kitüntetés egy képzési szinten csak egyszer nyerhető
el. Ez utóbbi kitétel nem vonatkozik a kitüntetést a fentiektől eltérő szempontok alapján
korábban már elnyert hallgatókra.
d) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér 75%-a, melynek felét a Kar, a másik felét a Hallgatói Képviselet fizeti.
(3) „Julesz Béla”, „König Gyula” és „Zemplén Győző” Ifjúsági Kutatási Díjak. Az Ifjúsági Kutatási Díjak alapításának és odaítélésének célja a kar doktori iskoláiban tanuló doktoranduszok kiemelkedő színvonalú kutatómunkájának elismerése és ösztönzése.
a) Az Ifjúsági Kutatási Díjak kizárólag a kar profiljába tartozó tudományos és kutatási eredmények alapján ítélhetők oda.
b) Az Ifjúsági Kutatási Díjakat azok kaphatják, akik
ba) még nem töltötték be a 35. életévüket,
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bb) a díjak odaítélését megelőző év augusztus 30-án vagy azt követően a TTK valamelyik
doktori iskolájának aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszai.
c) Évente, doktori iskolánként egy díj adható ki. A „Julesz Béla Ifjúsági Kutatási Díj”-at a
Pszichológia (Kognitív Tudomány) Doktori Iskola, a „König Gyula Ifjúsági Kutatási Díj”-at
a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, a „Zemplén Győző Ifjúsági Kutatási
Díj”-at a Fizikai Tudományok Doktori Iskola egy-egy hallgatójának lehet odaítélni.
d) A díjak elnyerésére szakmai testület tesz írásos javaslatot, amely a doktori iskolák vezetőiből, valamint a tudományos és nemzetközi dékán-helyettesből áll, elnöke a tudományos és nemzetközi dékán-helyettes. A javaslatról a Kari Tanács dönt.
e) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér 75%-a.
(4) A „Kar Kiváló Oktatója” cím. A kitüntetést a Kari Hallgatói Képviselet írásbeli javaslata alapján
a kiváló oktatási munkát végző oktatók, kutatók, tanárok nyerhetik el.
a) A kitüntetés többször is elnyerhető.
b) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér kétszerese.
(5)
„Dékáni Dicséret”. A dékán Dékáni Dicséretet adományozhat az Egyetem Humánpolitikai
Szabályzata szerint a Kar azon közalkalmazottjainak, akik a Kar érdekében jelentős munkát végeztek.
a) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér kétszerese.
(6)

A „Dékán Elismerő Oklevele”. Az oklevél a kari vezetés munkáját kiemelten segítő közalkalmazott vagy a Kar hallgatója részére adományozható.
a) Az oklevél adományozásáról a Dékáni Tanács javaslata alapján a dékán dönt.
b) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér kétszerese.

(7)

A „Kar Elismerő Oklevele”. Az oklevél a Kar hírnevét öregbítő kimagasló sport vagy művészeti tevékenység elismeréseképpen adható. Az oklevél a Kar közalkalmazottja, jelenlegi
vagy volt hallgatója részére adományozható.
a) Az oklevél adományozásáról a Hallgatói Képviselet, az intézetigazgatók/tanszékvezetők, a
Dékáni Tanács javaslata alapján a Kari Tanács dönt.
b) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér kétszerese.

(8)

„Természettudományi Kar Emlékplakett”. A Kar azon dolgozóinak adományozható, akik betöltötték 60. életévüket, és legalább 20 éve állnak az Egyetem alkalmazásában, továbbá kimagasló munkájukkal jelentősen hozzájárultak a Kar fejlődéséhez és jó hírnevének növeléséhez.
a) Az Emlékplakett adományozására a tanszékvezető tehet javaslatot az intézetigazgató ellenjegyzésével. A javaslatot a Dékáni Tanács véleménye alapján a dékán terjeszti a Kari
Tanács elé.
b) Az Emlékplakett adományozásáról a Kari Tanács dönt.
c) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
d) A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. A jutalom összege a mindenkori minimálbér négyszerese.

(9) „TTK Hallgatói Publikációs Ösztöndíj”. Az ösztöndíjra pályázhat minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán alap-, vagy mesterképzésén, nappali tagozaton tanuló hallgató, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A pályázat célja a megelőző félévben elért publikációs teljesítmény díjazása. A pályázatok elbírálása
során a pályázatot megelőző félévben megjelent vagy igazoltan elfogadott bírált publikációkkal (folyóiratcikk, konferenciacikk) lehet pályázni. Az elbírálás során különösen figyelembe
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vételre kerül a publikációt közlő fórum színvonala (folyóirat impakt faktora, konferenciakiadvány tudományos színvonala) és a publikációban a pályázó elkülöníthető saját eredménye.
Az ösztöndíj több félévben is pályázható, de minden publikáció csak egyszer vehető figyelembe.
A pályázaton elnyerhető díj nagyságára a TTK Hallgatói Képviselet elnöke által összehívott
bizottság javaslatot készít, a Kar éves költségvetésében erre a célra meghatározott keret erejéig. A bizottságban a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, egy hallgatói képviselő, valamint szükség esetén , a pályázók szakterületének megfelelő oktató vesz részt. A javaslatról
a Kari Tanács dönt. A pályázat tartalmi követelményeit, a szükséges igazolásokat, valamint a
pontozást a minden félévben közzétett pályázati kiírás tartalmazza, melyet a Dékáni Hivatal
és a Hallgatói Képviselet készít el a tudományos és nemzetközi dékánhelyettes jóváhagyásával.
(10) „Kari Közreműködő Ösztöndíj”. Az ösztöndíjra pályázhat a BME TTK bármely teljes idejű
alap- vagy mesterképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban aktívan szerepet vállalt a TTK által szervezett, vagy a TTK részvételével megrendezett programok lebonyolításában. A pályázaton figyelembe kell venni az alábbi rendezvényeket:
TTK Kari Nyílt Nap
BME Egyetemi Nyílt Nap
Educatio kiállítás
egyéb kari rendezvények
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj éves keretösszegét a TTK Kari Tanácsa állapítja meg a Kar
éves költségvetésében. A pályázatokat a bíráló bizottság bírálja el és hoz döntést. A Bíráló Bizottság tagja a TTK dékánja, gazdasági dékánhelyettese, kari PR megbízottja és a TTK Hallgatói Képviselet delegáltja, aki nem éritett az ösztöndíj pályázatban. A pályázat tartalmi követelményeit, valamint a pontozást a minden évben közzétett pályázati kiírás tartalmazza, melyet a Dékáni Hivatal és a Hallgatói Képviselet készít el.
A díjazottak listáját a Kar honlapján kell közzétenni. A kari kitüntetéseket a Kar dékánja a Kari
Tanács ülésén ünnepélyes keretek között adja át.
3. Egyetemi és állami kitüntetések
Egyetemi és állami kitüntetésre a dékán és a szervezeti egységek vezetői tehetnek javaslatot a Kari
Tanács számára a Humánpolitikai Szabályzat szerint. A Kari Tanács a javaslatokat véleményezi a
Szenátus (és/vagy egyéb döntéshozó/véleményező testület) számára.
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