KRE Kitüntetési szabályzat – 2019.06.12.

az SzMSz II.2. sz. melléklete

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak, dolgozóinak, hallgatóinak adományozható
kitüntetésekről és díjakról szóló szabályzat
A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény alapján az alábbiak szerint határozza meg az állam által alapított és
adományozott kitüntetésekre vonatkozó javaslattétel, valamint az Egyetem által alapított kitüntetések
odaítélésének és átadásának eljárási rendjét:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1. § (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel munkaviszonyban álló valamennyi
munkavállalóra, az Egyetemről nyugállományba vonult volt dolgozókra, az Egyetemmel hallgatói
jogviszonyban álló hallgatókra, valamint az Egyetem gyakorlóintézményeivel alkalmazotti jogviszonyban
álló dolgozókra.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi állami kitüntetésre, amelyek esetében a felterjesztésre
az Egyetemnek van hatásköre (a továbbiakban: állami kitüntetések), valamint az e szabályzatban
meghatározott, az Egyetem által alapított kitüntetésekre.
Általános eljárási szabályok
2. § (1) Az állami kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattételhez az érintett minisztérium által
meghatározott mintát, az egyetemi kitüntetések esetében az 1. sz. mellékletben megállapított
formanyomtatványt kell használni.
(2) Az előterjesztéseket indokolással kell ellátni és - amennyiben azokról a szervezeti egység valamely
fóruma előzetesen véleményt formált - az arról szóló szavazás eredményét fel kell tüntetni.
(3) Ha valamely kitüntetésre a javaslattevő több személyt terjeszt elő, az előterjesztésben egyértelmű
rangsorra kell javaslatot tenni.
(4) Ha az állami kitüntetések esetében a vonatkozó jogszabály további követelményeket is támaszt, a
javaslatot azoknak megfelelően kell elkészíteni.
3. § (1) Ha az előterjesztés a 2. §-ban foglaltaknak nem felel meg, rövid határidő tűzésével hiánypótlásra
vissza kell adni.
(2) A határidőn túl vagy ismételten hiányosan benyújtott előterjesztésekkel csak abban az esetben lehet
érdemben foglalkozni, ha az a megfelelően benyújtott javaslatok szabályszerű és megfelelő időben történő
felterjesztését nem veszélyezteti.
AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEKRE VONATKOZÓ JAVASLAT FELTERJESZTÉSÉNEK
RENDJE
4. § (1) Az állami kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat az adott kitüntetéshez megadott határidőben kell a
rektorhoz benyújtani.
(2) Állami kitüntetésre a Kar vezetőjéhez benyújtott írásbeli javaslatot tehetnek az 1.§ (1) bekezdésben
megjelölt személyek. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron következő ülése elé
terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a rektornak. A nem kari
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szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott javaslatot véleményével
együtt küldik meg a rektornak.
(3) A beérkezett javaslatot a rektor a Szenátus elé terjeszti. A javaslatról a Szenátus minősített többséggel
titkos szavazással határoz.
AZ EGYETEM ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
5. § (1) Az Egyetem az alábbi kitüntetéseket alapítja:
a) Pro Universitate díj;
b) Pro Universitate Juventutis díj
c) Károli Emlékérem
d) a Károli Egyetem Támogatója díj
e) a Károli Egyetem Díszoklevele
f) a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
g) Egyetemi Díszpolgár
h) az Év Publikációja díj
i) az Év Oktatója díj
(2) A kitüntetések pénzügyi fedezetét az Egyetem központi költségvetésben kell tervezni, illetve
biztosítani.
6.§ Pro Universitate díj
(1) A díj adományozható:
- az Egyetem oktatói, kutatói, dolgozói részére, akik az Egyetem érdekében tartós és
kimagasló tevékenységet fejtettek ki, munkásságukkal tudományos iskolát teremtettek, 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,
- olyan közéleti személyiségeknek és 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 az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt személyek a Kar vezetőjéhez benyújtott írásbeli
javaslattal kezdeményezhetik. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron következő ülése elé
terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a rektornak. A nem kari
szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott javaslatot véleményével
együtt küldik meg a rektornak. A díj adományozásáról a Szenátus dönt.
(3) Évente legfeljebb 1 díj adományozható. A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.
A karok 2012-től kezdve az alábbi sorrendben tehetnek javaslatot a díjazott személyére:
1. BTK
2. ÁJK
3. HTK
4. TFK
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(4) 1A díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori
minimálbér tízszerese.
7.§ Pro Universitate Juventutis díj
(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 a kari Hallgatói Önkormányzat vagy a Kari Tanács kezdeményezheti. A díj
adományozásáról a Szenátus dönt.
(3) Évente legfeljebb karonként 1-1 díj adományozható.
(4) 2A díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori
minimálbér kétszerese.
8.§ Károli Emlékérem
(1) Az emlékérem adományozható azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, akik
kiemelkedő módon segítették az Egyetem oktató-kutató tevékenységét, hozzájárultak az intézmény
fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, akik jelentős szerepet töltöttek be az
Egyetem társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, akik kiemelkedően ápolták az
Egyetem névadója örökségét.
(2) Az emlékérem adományozását az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt személyek a Kar vezetőjéhez
benyújtott írásbeli javaslattal kezdeményezhetik. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron
következő ülése elé terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a
rektornak. A nem kari szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott
javaslatot véleményével együtt küldik meg a rektornak. Az emlékérem adományozásáról a Szenátus dönt.
(3) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható.
(4) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár.
9.§ A Károli Egyetem Támogatója díj
(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 az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt személyek a Kar vezetőjéhez benyújtott írásbeli
javaslattal kezdeményezhetik. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron következő ülése elé
terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a rektornak. A nem kari
szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott javaslatot véleményével
együtt küldik meg a rektornak. A díj adományozásáról a Szenátus dönt.
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Módosította a 102/2019. (VI.12.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. június 12. napjától.
Módosította a 102/2019. (VI.12.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. június 12. napjától.
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(3) A díjban részesülő oklevelet kap.
10.§ A Károli Egyetem Díszoklevele
(1) A díszoklevél adományozható az oktatók és kutatók kivételével az Egyetem legkiválóbb dolgozóinak,
több éven át nyújtott kimagasló tevékenységükért.
(2) A díszoklevél kiadását az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt személyek a Kar vezetőjéhez benyújtott
írásbeli javaslattal kezdeményezhetik. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron következő
ülése elé terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a rektornak. A
nem kari szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott javaslatot
véleményével együtt küldik meg a rektornak. A díszoklevelet az Szenátus adományozza.
(3) Évente legfeljebb 3 4 díszoklevél adományozható.
A díszoklevél legkorábban az egyetemen eltöltött 5 éves munkaviszony után adományozható,
személyenként többször is, azonban öt éven belül nem ismételhető.
(4) 3A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap, amelynek összege a mindenkori
minimálbér háromszorosa.
11.§ A Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
(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 az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt személyek a Kar vezetőjéhez
benyújtott írásbeli javaslattal tehetnek javaslatot. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron
következő ülése elé terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a
rektornak. A nem kari szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott
javaslatot véleményével együtt küldi meg a rektornak Hallgatók esetében a kari Hallgatói
Önkormányzatok tehetnek javaslatot. Az adományozásról az egyetem rektora dönt. A rektor saját döntési
jogkörében egy további személy részére jogosult oklevelet odaítélni. Amennyiben valamely kar nem él a
javaslattétel lehetőségével, úgy a rektor saját hatáskörében jogosult a javaslatot nem tett kar egy további
oktatója, kutatója, dolgozója vagy hallgatója részére elismerő oklevél odaítélésére.4
(3) Évente legfeljebb 5 oklevél adományozható.
A kitüntetés legkorábban az egyetemen eltöltött 5 éves munkaviszony után, hallgatók esetében
félévhalasztás nélkül eltöltött kétéves hallgatói jogviszony után adományozható, személyenként többször
is, azonban 5, hallgatók esetében 2 éven belül nem ismételhető.
(4) 5Az oklevéllel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori minimálbér kétszerese.
12.§ Egyetemi Díszpolgár
Módosította a 102/2019. (VI.12.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. június 12. napjától.
Módosította a 79/2016. (VI.22.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2016. június 24-től.
5
Módosította a 102/2019. (VI.12.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. június 12. napjától.
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(1) A szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja azon, az Egyetemmel munkaviszonyban
vagy más foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, illetve egyéb jogcímen juttatásban nem részesülő
természetes személynek, aki támogatásával, tevékenységével, az Egyetem érdekeit képviselő
magatartásával kiemelkedő mértékben hozzájárult az Egyetem oktatási, kutatási és kulturális feladatainak
előmozdításához, az intézmény hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.
(2) A cím adományozására vonatkozóan a Kar dékánja tehet indokolt javaslatot a rektornak. A cím
odaítéléséről a szenátus a rektor előterjesztése alapján dönt.
(3) A szenátus évente legfeljebb négy személynek adományozhat egyetemi díszpolgári címet.
(4) A címet tanúsító oklevelet a rektor adja át, ünnepélyes keretek között.
(5) A cím birtokosa határozatlan időre jogosult „A Károli Gáspár Református Egyetem Díszpolgára” cím
használatára, meghívást kap az egyetemi ünnepségekre, rendezvényekre és részesül az egyetemi
kiadványokból. Nevét az egyetemi és nyilvános sajtóban, az egyetemi évkönyvben, valamint az Egyetem
honlapján közzé kell tenni.
(6) A cím viselője a címhez kapcsolódóan külön juttatásra nem jogosult.
13.§ Év Publikációja díj6
(1) Az Év Publikációja díj adományozható az Egyetem főállású oktatója vagy kutatója részére, aki az
Egyetemen folyó kutatómunkájának eredményét rangos szakmai időszaki kiadvány, tanulmánykötet vagy
monográfia formájában jelentette meg.
(2) Az Év Publikációja díjban az a publikáció részesíthető, amely az adományozását megelőző naptári
évben jelent meg.
(3) Évente kari intézetenként, legfeljebb egy Év Publikációja díj adományozható. Olyan karok esetében,
ahol intézetek nem működnek, karonként legfeljebb három oklevél adományozható.
(4)Az Év Publikációja díj adományozását a Karon működő intézetvezető (érintettség és önállóan működő
tanszékek esetén a tanszékvezető) a Kar vezetőjéhez benyújtott írásbeli javaslattal kezdeményezheti. A kar
vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron következő ülése elé terjeszteni. A javaslatról a Kari
Tanács egyszerű többséggel dönt úgy, hogy az oklevél a kitüntetéssel érintett kar diplomaosztó
ünnepségén átadható legyen.
(5) A kitüntetett az adományozásról igazoló oklevelet kap, amelyet a dékán ír alá. Amennyiben a díjat a
dékán kapja, úgy az oklevelet a rektor írja alá.
(6) 7A díjjal pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori minimálbér 70 százaléka.
14.§ Év Oktatója díj8
(1) Az Év Oktatója díj adományozható az Egyetem főállású oktatója vagy kutatója részére, aki az éves
teljesítményértékelése és az oktatók hallgatói véleményezése alapján a legjobb értékelést kapta.
(2) Évente és karonként legfeljebb egy Év Oktatója díj adományozható. Az Év Oktatója díj kiadását a
Karon működő intézetvezető (érintettség és önállóan működő tanszékek esetén a tanszékvezető) a Kar
vezetőjéhez benyújtott írásbeli javaslattal kezdeményezheti. A Kar vezetője a javaslatot összeveti a
Módosította a 44/2016. (V.25.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2016. május 30. napjától.
Beiktatta a 102/2019. (VI.12.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. június 12. napjától.
8
Módosította a 44/2016. (V.25.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2016. május 30. napjától.
6
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javasolt oktatók éves teljesítményértékelésével és a hallgatók véleményeivel. Ezt követően a Kar vezetője
javaslatát a Kari Tanács soron következő ülése elé terjeszti. A javaslatról a Kari Tanács egyszerű
többséggel dönt úgy, hogy az oklevél a kitüntetéssel érintett kar diplomaosztó ünnepségén átadható
legyen.
(3) A kitüntetett az adományozásról igazoló oklevelet kap, amelyet a dékán ír alá. Amennyiben a díjat a
dékán kapja, úgy az oklevelet a rektor írja alá.

(4) 9A díjjal pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori minimálbér kétszerese.
A kitüntetések adományozásának eljárási szabályai
15. § (1) Az Egyetemi kitüntetéseket az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt személyek a Kar vezetőjéhez
benyújtott írásbeli javaslattal kezdeményezhetnek. A Kar vezetője a javaslatot köteles a Kari Tanács soron
következő ülése elé terjeszteni. A Kari Tanács döntését követően a Kar vezetője a javaslatot megküldi a
rektornak. A nem kari szerveződésben működő szervezeti egység vezetője a hozzá írásban benyújtott
javaslatot véleményével együtt küldi meg a rektornak Hallgatók esetében a kari Hallgatói
Önkormányzatok tehetnek javaslatot. A beérkezett javaslatokat a testületek döntésétől fel kell terjeszteni a
rektorhoz, melynek határideje minden év április 15-e.
A rektort önálló javaslattételi jog illeti meg.
(2) A díjak és érem adományozásáról – a rektori tanács véleménynyilvánítása alapján – a rektor
javaslatára a Szenátus legkésőbb a tanév utolsó ülésén titkos szavazással, minősített többséggel dönt.
(3) A kitüntetéseket az egyetemi vezetők a tanévnyitó ünnepségen, illetve alkalmanként más ünnepélyes
eseményen adják át.10
Javaslattétel új kitüntetés alapítására
16. § (1) Egyetemi kitüntetések alapítására a kari tanácsok és a központi szervezeti egységek vezetői a
rektorhoz nyújthatnak be javaslatot, illetve a rektort önállóan is megilleti ez a jog.
(2) A kitüntetés alapítására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetés
a) elnevezését,
b) adományozásának feltételeit,
c) megjelenési formáját, anyagát,
d) anyagi elismerését és annak forrását,
e) az évente kiadható számát,
(3) A javaslatról a Szenátus a jelen szabályzat módosításával határoz.
17. § (1) Az Egyetem karai saját kari kitüntetés alapítására jogosultak. Az erről szóló szabályzatot
jóváhagyás végett kötelesek a Szenátus elé, az egyes kari kitüntetések adományozásáról szóló határozatot
tájékoztatásul a rektor elé terjeszteni.
(2) A kari tanács tagja, illetve a Kar dékánja/ főigazgatója javaslatot tehet új kari kitüntetés alapítására.
(3) A kitüntetés alapításának és adományozásának szabályairól kari szabályzatban kell rendelkezni.

9

Beiktatta a 102/2019. (VI.12.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. június 12. napjától.
Módosította a 79/2016. (VI.22.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2016. június 24-től.
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(4) A Kar által alapítandó kitüntetésre vonatkozó kari tanácsi előterjesztés előtt előzetesen ki kell kérni a
rektor véleményét.
(5) Amennyiben a kitüntetés pénzjutalommal is jár, annak fedezetét a Kar költségvetésében kell
megteremteni.
17/A. § A Hittudományi Kar saját alapítású díja a Török Pál érem, melynek adományozásával kapcsolatos
leírás a jelen szabályzat 2. számú mellékletét képezi.
17/B. § Az Állam- és Jogtudományi Kar saját alapítású díja a Károli Gáspár Református Egyetem Államés Jogtudományi Karának Díszoklevele, melynek adományozásával kapcsolatos leírás a jelen szabályzat
3. számú mellékletét képezi.11
Záró rendelkezések
18.§ (1) A jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat szövegét a Szenátus 2019. június
12. napján elfogadta. A szabályzat módosításai 2019. június 12. napján lépnek hatályba.
Budapest, 2019. június 12.
Prof. Dr. Balla Péter
rektor

11

Beillesztette a 74/2019. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. május 20-tól.
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1. sz. függelék

KITÜNTETÉSI JAVASLAT
A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSRE
……………………………………………………………………………..…..
(kitüntetés megnevezése)
Név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Jelenlegi munkahelye:
Címe:
Beosztása:
Tudományos fokozata:
Telefonszáma:
Lakáscíme:
Telefonszáma:
Adóazonosító jele (csak díjazottaknál):
Korábbi kitüntetései:
Részletes (legfeljebb egy oldalas) indokolás mellékelve!
Kelt:
Javaslattevő neve, aláírása
Amennyiben volt bizottsági, kari tanácsi döntés, annak megjelölése
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2. sz. függelék

Alapító Okirat
Dr. Békési Sándor dékán
adományát és felajánlását
a Hittudományi Kar Tanácsa 2009. november 6-án elfogadja a következő díj megalapítására:

TÖRÖK PÁL ÉREM
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának
díja,
amely bronzból öntött, egyik oldalán Török Pál református püspök portréjával és születési, illetve
halálozásai évszámával, a másik oldalán a püspök latin nyelvű jelmondatával művészi módon
megtervezett érme, díszdobozban és egy díszmappába helyezett oklevéllel átadandó. Az érem
létrehozásának valamennyi költsége minden éven az adománytevőt terheli.
A Török Pál Érmet leggyakrabban évenként az ünnepélyes évzárón az a személy kaphatja meg,
akit az ünnepély előtt beérkező javaslatok közül a KRE Hittudományi Karának Tanácsa
kétharmados többséggel megválaszt a történelmi Magyarország területén működő, magyar
nyelvű református lelkészek, teológiai tanárok és hittantanárok társadalmának köréből.
A díjazott kiválasztásának feltételei a következők:
A Török Pál Érem elnyerésében részesül
1) az a személy, aki az Alma Mater díjazottjaként a Budapesti Teológiai Akadémián vagy
annak jogutódján, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végzett
teológus, lelkipásztor vagy hittanár- illetve vallástanár, aki életével és kiemelkedő
munkájával példaként állítható a jelenlegi hallgatók elé; vagy
2) az a személy, aki foglalkozásánál, tisztségénél vagy egyáltalán személyes
elkötelezettségénél fogva sokat tesz (tett) a KRE Hittudományi Kar hallgatóinak
támogatásáért, a Kar tudományos és oktatói munkájáért.
(Ez a két fenti pont módosításként került az Alapító Okiratba 2010. június 9-én.)
A Török Pál Éremmel kitüntetett személyek évek során folyamatosan alkotják és bővítik azt a
testületet, amely a jövő teológus-, lelkész- és hittanárnemzedék állítandó példaként, valamint az
Isten kegyelmét s áldását bíró minősített szolgálat és élet bizonyságáért.
A KRE Hittudományi Kar Tanácsa ezen okiratot megerősítette Budapest, 2011-04-29-én.
ellenjegyző
Dr. Békési Sándor dékán

jegyzőkönyvvezető
Földházy Edit
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3. sz. függelék12
Alapító okirat
Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2019. május 7-i ülésén megalapítja
a „Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszoklevele”
kitüntetést.

A „Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszoklevele”
kitüntetést az a személy kaphatja meg, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
-

-

-

a Károli Gáspár Református Egyetem vezetőjeként érdemben előmozdította a Károli
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának az eredményes
működését,
a Károli Gáspár Református Egyetemmel kapcsolatban álló intézmény, szervezet
vezetőjeként érdemben hozzájárult a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán elért tudományos eredmények megismertetéséhez, vagy támogatta a
hallgatók kutatási tevékenységét,
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatójaként
hosszú időn keresztül végzett magas színvonalú oktató és kutató munkájával öregbítette a
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának a hírnevét.

A kitüntetésre a dékán, dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető, a Doktori és Habilitációs
Tanács elnöke, a Minőségbiztosítási Bizottság elnöke és az Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzatának elnöke tehet javaslatot.
A javaslatokat egy testület bírálja el, amelynek tagjai a tudományos és nemzetközi ügyekért
felelős dékánhelyettes, a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke és a Minőségbiztosítási Bizottság
elnöke. A testületben többségi támogatást szerzett személyekre vonatkozó testületi
előterjesztésről az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa kétharmados többséggel dönt.
Évente maximum négy (4) díszoklevél adományozható, akként, hogy az első két kategóriában
(egyetemi vezető, illetőleg intézmény, szervezet vezetője számára) évente legfeljebb egy-egy
kitüntetés adományozható.
A kitüntetés átadására az ünnepélyes évzárón kerül sor.

12

Beillesztette a 74/2019. (V.15.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2019. május 20. napjától.
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