
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 

 
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (továbbiakban: Kar) által alapított 
kitüntetések adományozási rendjének meghatározása érdekében a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdés hc) pontja és a Pécsi Tudományegyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 81. § (1) bekezdés h) pontja alapján a 
Természettudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi szabályzatot alkotja. 
 

A szabályzat hatálya 
 

1.§ (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed:  
a) az Egyetemmel a Karon közalkalmazotti jogviszonyban, hallgatói jogviszonyban, valamint 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, 
b) az Egyetemmel jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott 
feltételek fennállta esetén.  
 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az Egyetemmel a Karon jogviszonyban álló 
személyekkel azonos elbírálás alá esnek 
a) a Kancellária referensei. 
 
(3) A díjak elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozhatók.  
 
(4) Az elhunyt személy részére adományozott díj átvételére a hozzátartozó – azaz az 
adományozott halálakor együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy 
örökbefogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona– jogosult, az előbbiekben felsorolt 
sorrendben. 
 
(5) A szabályzat meghatározza a Kar által alapított kitüntetéseket, és adományozásuk eljárási 
rendjét. 
 
 

A dékán által saját hatáskörében adományozható kitüntetések és elismerések 
 

Dékáni dicséret 
 

 2. § (1) A Dékán a szervezeti egység vezetőjének javaslatára – tartósan kiemelkedő 
színvonalú munkavégzés esetén a kiemelkedő teljesítmény elismeréséül – a szervezeti egység 
dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente egy személyt 
javasolhat.  
 
 (2) A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap, és pénzjutalomban 
részesül. A jutalom összege az éves gazdasági tervben kerül meghatározásra, melynek 
összegéről a Dékán dönt.  

 
Elismerő Oklevél  

 
3. § (1) A Kar Dékánja saját jogán, vagy a szervezeti egység vezetőjének javaslatára Elismerő 
Oklevelet adományozhat az 1.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyek számára, 
kiemelkedő munkájuk elismeréséül.  



 
(2) Az Elismerő Oklevélhez pénzjutalom nem jár.  
 
 

A Kar által alapított kitüntetések 
 

“A Pécsi TTK-ért” díj 
 
4. § (1) “A Pécsi TTK-ért” díj kitüntetést a Dékáni Hivatal által összegyűjtött és a dékán által 
előzetesen értékelt, de nem rangsorolt javaslatok alapján a Kari Tanács annak a személynek 
adományozza, aki jelentős mértékben öregbítette a Kar jó hírnevét, hazai és külföldi 
elismertségét, a Kar részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, 
tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá a Kar társadalmi 
kapcsolatainak fejlesztésében.  
 
(2) A kitüntetés tanévenként legfeljebb egy alkalommal, egy személy részére adományozható.  
 
(3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, és a kitüntetést megtestesítő egyedi plakettet 
kap.  
 
(4) A kitüntetett a fent meghatározottak mellett pénzjutalomban részesül. A jutalom összege 
az éves gazdasági tervben kerül meghatározásra, melynek összegéről a Dékán dönt.  
  

“Az év TTK-s hallgatója <év>” díj 
 

5. § (1) “Az év TTK-s hallgatója <év>” díjat a hallgatói önkormányzat által összegyűjtött és 
előzetesen értékelt, de nem rangsorolt javaslatok alapján a Kari Tanács adományozza.  
 
(2) A díj olyan hallgató részére adományozható, aki jelentős mértékben elősegítette a Kar 
hazai és külföldi jó hírnevének öregbítését, a Kar részére jelentős szolgálatot tett, vagy 
kiemelkedő eredményt ért el az oktatás, a tudományos kutatás, a sport, illetve a Kar 
társadalmi kapcsolatainak fejlesztése területén.  
 
(3) A kitüntetés tanévenként egy hallgató részére adományozható. 
 
(4) A kitüntetett hallgató adományozást igazoló okiratot kap. 
 
(5) A kitüntetett hallgató a fent meghatározottak mellett egyszeri ösztöndíjban részesül. Az 
ösztöndíj összege az éves gazdasági tervben kerül meghatározásra. 
 

“A Természettudományi Kar Támogatója <év>” díj 
 

6. § (1) A dékán javaslatára a Kari Tanács “Természettudományi Kar Támogatója <év>” díjat 
adományoz annak a hazai és külföldi természetes és jogi személynek, aki az adott évben a 
legmagasabb összegű támogatást, vagy a legmagasabb értékű adományt nyújtja a Kar részére.  
 
(2) A díjban részesülő emléklapot kap, melynek átadására a tanévnyitó ünnepség keretében 
kerül sor. 
 

 



 
 

„A Természettudományi Kar publikációs díja”1 
 

7. § (1)2 3 A Természettudományi Kar publikációs díját a Dékán az Intézetvezetők által 
javasolt, majd a Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottság által felterjesztett a 
Természettudományi Karral közalkalmazotti jogviszonyban álló azon személyeknek 
adományozhatja, akik a díj adományázását megelőző naptári évben kiemelkedő publikációs 
tevékenységet folytattak a Karon. 
 
(2)4 5 A díjra az a személy terjeszthető fel, aki a TÉR, azaz az oktatói teljesítményértékelési és 
ösztönző rendszer egységesítéséről és automatizálásáról szóló 2/2019 (06.07.) dékáni 
utasításban meghatározott szempontrendszer alapján kiemelkedő publikációs tevékenységet 
folytatott. A díjban részesíthetők személyére az Intézetvezető tesz javaslatot három 
kategóriában,  junior (≤ 35 év) és senior (65 ≥ x >35 év) kategóriában, amely alapján a 
Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottság javaslatot tesz a Dékánnak a díj odaítélésére. A 
díj intézetenként és kategóriánként legfeljebb egy személynek adható egy pályázati kiírás 
során. 

 
(3) A Dékán saját jogon emeritus professzor (≥ 65 év) számára díjat adományozhat. Az 
emeritus professzor számára adományozható díj elnyerésére pályázat nem kerül kiírásra. 
 
(4)6 A díjban részesülők emlékplakettet és emléklapot kapnak, melynek átadására ünnepélyes 
keretek között kerül sor. 

 
 

A kitüntetések adományázására vonatkozó eljárási szabályok 
 

Eljáró szervek, a kitüntetésekre vonatkozó javaslat felterjesztése7  
 
8. § A jelen szabályzatban meghatározott kitüntetések illetve díjak átadására évente egy 
alkalommal a Természettudományi Kar kiemelt ünnepségén kerül sor. 
 
9.§ (1) A jelen szabályzatban meghatározott kitüntetésekre vonatkozó javaslatok 
összegyűjtése, döntéshozatalra való előkészítése a Dékáni Hivatal feladata.  
 
(2) Az előterjesztés benyújtásának határideje az átadási ünnepséget megelőző Kari Tanácsi 
ülést megelőző tíz naptári nap.  
 

                                                           
1 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2019.június 5-ei ülésén fogadta el.  
2 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2020. április 29-ei ülésén fogadta el. 
3 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2021. március 24-ei ülésén fogadta el. 
4 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2019.június 28-ai ülésén fogadta el. 
5 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2020. április 29-ei ülésén fogadta el. 
6 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2020. április 29-ei ülésén fogadta el. 
7 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2019.június 5-ei ülésén fogadta el. 
 



10. § A kitüntetésekre vonatkozó javaslatot egy példányban az 1. számú mellékleten kell 
benyújtani. Amennyiben a javaslattevő több személy kitüntetésére tesz előterjesztést, abban 
egyértelmű rangsort kell felállítania. 
 
11. § (1) A kitüntetettek névsorának az Egyetemi Közlönyben közzétételéről a Dékáni Hivatal 
gondoskodik.  
 
(2) A kitüntetett személyekről a Dékáni Hivatal nyilvántartást vezet.  

 
 

Hatályba léptető és értelmező rendelkezések8 
 

12. § Jelen szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadás napján lép hatályba, melyet 
követően a Kar 2002. március 20. napján elfogadott kitüntetési szabályzata hatályát veszti.  
 
13. § (1) Jelen szabályzat elfogadását követően a Kar Gazdálkodási Referense gondoskodik a 
Kar költségvetésében kitüntetési keret beépítéséről.  
 
(2) A kitüntetési keretet évenkénti tervek alapján az előző évi maradvány figyelembe 
vételével évenként újra kell tervezni.  
 
Pécs, 2018. március 14.  
 

Dr. Gábriel Róbert, dékán 
 

A szabályzat módosítását a Kari Tanács 2019. június 5-ei ülése fogadta el. 

A szabályzat módosítását a Kari Tanács 2019. június 28-ai ülése fogadta el. 

A szabályzat módosítását a Kari Tanács 2020. április 29-ei ülése fogadta el. 

A szabályzat módosítását a Kari Tanács 2021. március 24-ei ülésén fogadta el. 

 

Pécs, 2021. március 24. 

 

 

         Dr. Horváth Attila, dékán 

 

  

                                                           
8 A módosítást a TTK Kari Tanácsa 2019.június 5-ei ülésén fogadta el. 



ADATLAP 
a Természettudományi Kar által alapított kitüntetésekhez 

 
 
Az előterjesztő szervezeti egység 
 

  

 
Melyik díjra kíván előterjesztéssel élni? 
 

 Dékáni dicséret 
 Elismerő Oklevél  
 “A Pécsi TTK-ért” díj 
 “Az év TTK-s hallgatója <év>” díj 
 A Természettudományi Kar 

Támogatója <év>” díj 
 
A kitüntetésre javasolt személy neve 
(fokozattal együtt) 
 

 

 
A kitüntetésre javasolt személy beosztása 
 

 

 
A kitüntetésre javasolt személy értesítési 
címe 
 

 

 
A kitüntetésre javasolt személy e-mail 
címe 
 

 

Az átadáskor méltatásként elhangzó, a 
kitüntetést megalapozó érdemeket 
bemutató, egy mondatos indokolás 

 

 
A kitüntetés indoklása, 
egy mondat, amely az oklevélben is 
szerepel 
 

 

 
 
Az adatokat szolgáltatta (név, beosztás, 
telefon, e-mail) 
 

 

Részletes indoklás:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


