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 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) által alapított kitüntetések adományozása 

érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdés hc) pontja és a 

Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 42. § (1) bekezdés fa)-fb) pontja 

alapján a Szenátus az alábbi szabályzatot alkotja.  

 

 

I. FEJEZET 

 

A szabályzat hatálya és felhatalmazó rendelkezések 

 

1. §1 (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed:  

a) az Egyetemmel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyekre,  

b) az Egyetemmel jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott feltételek 

fennállta esetén,  

c) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, 

d) az Egyetem szervezeti egységeire. 

 

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem által alapított egyetemi kitüntetésekre és 

díszoklevelekre, valamint a jelen szabályzatban meghatározott egyéb kitüntetésekre és adományozható 

címekre. 

 

(3) A jelen szabályzatban foglalt egyetemi kitüntetések és díszoklevelek adományázására vonatkozó 

eljárási rendet, valamint a kitüntetések megjelenési formáját, részletes leírását rektori-kancellári 

együttes utasítás határozza meg. 

 

(4) A karok, illetve az Egyetem önálló szervezeti egységei az Egyetem szervezeti és működési 

szabályzata (továbbiakban: SzMSz), valamint jelen szabályzat felhatalmazása alapján kitüntetéseket, 

díjakat alapíthatnak és adományozhatnak. A jelen szabályzat IV. fejezetében nem nevesített kitüntetés 

alapításának, adományozásának és visszavonásának szabályairól az érintett szervezeti egységek legfőbb 

döntéshozó testülete, ennek hiányában a szervezeti egység vezetője jogosult rendelkezni és a vonatkozó 

kari szabályzatot, illetve szervezeti egységvezetői utasítást a Karon, illetve az Egyetem önálló szervezeti 

egységének honlapján közzétenni. 

 

 

II. FEJEZET 

 

A Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések 

 

Pro Universitate Quinqueecclesiensi Kitüntetés 

 

2. § (1) A Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a 

személynek adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, 

hazai és külföldi elismertségét, az Egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött 

be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az Egyetem 

társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében.  

 

(2) A kitüntetés évente egy alkalommal az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott egy-egy 

személy részére adományozható. 

 

(3) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek az elismerés rektori-kancellári együttes 

utasításban meghatározott tárgyiasult formái mellett a minimálbér tízszeresének megfelelő összegű 

pénzjutalomban részesülnek, melynek forrása a kitüntetési keret.  

 

 
1 A módosítást a szenátus 2022. május 25. napján lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában fogadta el. 

Hatályos 2022. június 1. napjától. 
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Nagy Lajos Király Díj 

 

3. § (1) A Szenátus a rektor javaslatára Nagy Lajos Király Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi 

természetes személynek, akinek tudományos, művészeti, oktatási, sport, közéleti vagy egyéb 

kiemelkedő teljesítményét hazai állami vagy nemzetközi kitüntetéssel vagy díjjal ismerték el, vagy 

közjogi méltóságot visel és hozzájárult a magyar oktatás, tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar 

eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez vagy a magyar felsőoktatás fejlődéséhez. Nagy 

Lajos Király Díj adományozható annak a szervezetnek is, amely hozzájárult a magyar oktatás, 

tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez vagy a 

magyar felsőoktatás fejlődéséhez. 

 

(2) A Nagy Lajos Király Díj adományozásáról a Szenátus titkos szavazással, minősített többséggel dönt. 

 

(3) A Nagy Lajos Király Díj évente legfeljebb egy személynek adományozható. Az elismerés rektori-

kancellári együttes utasításban meghatározott tárgyiasult formáinak költségvetési forrása a kitüntetési 

keret. 

Egyetemi Emlékgyűrű és Emeritus címek adományozása 

 

4. § (1) A Szenátus egyetemi emlékgyűrűt és rector emeritus, címet adományozhat a rektoroknak 

megbízatási idejük lejártát követően, amennyiben legalább három évig ilyen tisztséget töltöttek be az 

Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben. 

 

(2) A Szenátus egyetemi emlékgyűrűt adományoz a rektorhelyettes, a kancellár, valamint az SzMSz 78. 

§ (1) bekezdésében meghatározott önálló szervezetek vezetői részére, amennyiben legalább három éven 

keresztül látták el tisztségüket. Az azonos tisztségben betöltött időket együttesen kell figyelembe venni.  

 

(3) A kitüntetésben részesülő személyek a Szenátus döntése alapján az egyetemi emlékgyűrű és az 

adományozást igazoló okirat mellett az alábbiakban meghatározott mértékű, egyszeri pénzjutalomban 

részesülnek: 

a) a rector emeritus a minimálbér tízszeresének megfelelő összegben, 

b) a (2) bekezdésben meghatározott személyek a minimálbér hétszeresének megfelelő összegben. 

 

(4) A kitüntetésben egy személy csak egyszer részesülhet. Az emlékgyűrű és pénzjutalom forrása a 

rektor és rektorhelyettesek esetében a kitüntetési keret, az önálló szervezetek vezetői esetében az önálló 

szervezet költségvetési kerete. 

 

5. § (1) A Kari Tanács egyetemi emlékgyűrűt és decan emeritus címet adományozhat a dékánoknak 

megbízatási idejük lejártakor, amennyiben legalább három évig ilyen tisztséget töltött be az Egyetemen, 

illetve jogelőd intézményeiben. 

 

(2) A decan emeritus a Kari Tanács döntése alapján az egyetemi emlékgyűrű és az adományozást igazoló 

okirat mellett a minimálbér ötszöröséig terjedő összegű pénzjutalomban részesül, amely jutalmak 

forrása a kari keret. A kitüntetésben egy személy csak egyszer részesülhet. 

 

Egyetemi Sajtódíj 

 

6. § (1) A rektor javaslatára a Szenátus Egyetemi Sajtódíjat adományoz annak az újságírónak vagy 

sajtóorgánumnak, aki vagy amely az adott évben érdemben legtöbbet foglalkozott a pécsi 

felsőoktatással, és hozzájárult az Egyetemről való objektív tájékoztatáshoz. 

 

(2) Az elismerés rektori-kancellári együttes utasításban meghatározott tárgyiasult formáinak forrása a 

kitüntetési keret, a díjban adott évben csak egy személy vagy sajtóorgánum részesülhet. 
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Pro Cura Ingenii kitüntetés2 

 

6/A. § (1) A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa által alapított ’Pro Cura Ingenii’ kitüntetést, – a 

Tehetségtanács javaslata alapján – évente Karonként két fő tutorálási tevékenységet végző oktató kaphat 

meg.  

 

(2) A két fő tutorálási tevékenységet végző, díjazandó oktató külön korcsoportokat képez. Az egyik 

díjazandó tutor az a 35. életévét még be nem töltött oktató, kutató, aki legalább 5 éve, a másik az a 35. 

életévét már betöltött oktató, kutató, aki legalább 5 éve vesz részt az oktatásban, kutatásban.  

 

(3) A jelöltekre vonatkozó javaslatot Kari Bizottság terjeszti elő a Tehetségtanácsnak. 

 

(4) A Kari Bizottság tagjai:  

a) a Kar által a Tehetségtanácsba delegált oktató,  

b) a dékán vagy oktatási (oktatási-tudományos) dékánhelyettes (utóbbi akkor, ha nem a 

Tehetségtanácsba delegált) és  

c) a kari HÖK által delegált hallgató. 

 

(5) A Kari Bizottság értékelésénél elsődleges szempont a tutorok TDK nevelő és felkészítő 

tevékenységének minősítése. További szempontként szükséges figyelembe venni a kari oktatói-kutatói 

Teljesítményértékelő Rendszer (TÉR) adatait is. 

 

(4) Korcsoportok szerint két vagy több tutor értékelésénél a Kari Bizottság a kari HÖK véleményének 

figyelembevételével állapítja meg a rangsort, és ennek megfelelően terjeszti elő a javaslatát. 

 

(5) Az értékelés szempontjait a Tehetségtanács határozza meg. 

 

(6) A kitüntetettek elismerő oklevelet kapnak, amelynek átadására a Szenátus ünnepi ülésén kerül sor. 

 

 

III. FEJEZET 

 

A rektor által saját hatáskörében adományozható 

kitüntetések és elismerések 

 

Rektori dicséret 

 

7. § (1) A rektor 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 minimum egy, maximum az adott dolgozói 

létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. 

 

(2) A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap és legalább a minimálbér 

kétszeresének megfelelő összegű jutalomban részesül a szervezeti egység kerete terhére. A jutalom 

pontos összege az éves gazdasági tervben kerül meghatározásra. 

 

PTE Arany Katedra Díj 

 

8. § (1) Az Egyetem rektora Arany Katedra Díjat adományoz azoknak az általános iskolai, középiskolai 

pedagógusoknak, főiskolai, egyetemi oktatóknak, akik a kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, 

és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén. 

 
2 Beépítette a szenátus 2022. május 25. napján lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában hozott határozata. 

Hatályos 2022. június 1. napjától. 
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(2) A díj mértéke a minimálbér ötszörösének megfelelő összeg. A díjban évente legfeljebb szervezeti 

egységenként egy személy részesülhet. A díj összege az adott szervezeti egység keretét terheli. 

 

Az Egyetem Díszes Alapító Okirata és a PTE címérével ellátott kerámia emlékplakett 

 

9. § (1) A rektor az Egyetem Díszes Alapító Okiratát és/vagy a PTE címerével ellátott kerámia 

emlékplakettet adományozza azoknak a személyeknek, akik  

a) kiemelkedő szakmai munkájukkal, aktív segítőkészségükkel járultak hozzá az Egyetem 

népszerűségének növeléséhez és pozitív elismertségéhez, 

b) magas beosztású pozíciójukban hivatalos látogatást tesznek az Egyetemen bel- vagy külföldi 

szervezetek képviseletében.  

 

(2) Az elismerés rektori-kancellári együttes utasításban meghatározott tárgyiasult formáinak forrása a 

kitüntetési keret. 

PTE Aranyjelvény 

 

10. § (1) A rektor saját hatáskörben, vagy a szervezeti egység vezetőjének javaslatára az Egyetem 

címerével ékesített aranyjelvényt adományozhat olyan személyeknek, akik az Egyetem vagy a kar(ok) 

érdekében végzett iskolateremtő tevékenységükkel nagyban hozzájárultak az Egyetem hírnevének 

öregbítéséhez, kapcsolatainak ápolásához. 

 

(2) Az elismerés rektori-kancellári együttes utasításban meghatározott tárgyiasult formáinak forrása a 

kitüntetési keret. 

 

Elismerő Oklevél 

 

11. §3 (1) A rektor saját hatáskörben, vagy a szervezeti egység vezetőjének javaslatára Elismerő 

Oklevelet adományozhat az Egyetem vagy jogelőd intézményei közalkalmazottai/munkavállalói és 

hallgatói számára, kiemelkedő munkájuk elismeréséül. 

 

(2) Az Elismerő Oklevélhez pénzjutalom nem jár.  

 

 

 

 

Hallgatói díjak 

 

12. § (1) A rektor Pro Universitate Juventutis Díjat adományoz évente egy-egy fő hallgatónak és 

doktorandusznak kiemelkedő tanulmányi eredménye, valamint a tudomány, a művészetek, vagy a sport 

területén kifejtett sikeres teljesítménye elismeréseképpen. 

 

(2) A rektor Alma Mater Emlékérmet adományozhat évente egy fő osztatlan, vagy mesterképzésben 

oklevelet szerző és egy fő doktori fokozatot szerző egyetemi polgár részére, amennyiben kiemelkedő 

tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. 

 

(3) A díjban részesülő személy adományozást igazoló okiratot és kerámia emlékplakettet kap.  

 

Egyetemi Kultúráért Díj 

 

13. § (1) A rektor Egyetemi Kultúráért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti 

egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros 

kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon 

 
3 A módosítást a szenátus 2022. május 25. napján lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában fogadta el. 

Hatályos 2022. június 1. napjától. 
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természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő művészeti, 

kulturális tevékenységével méltón öregbítette az Egyetem hírnevét.  

 

(2) A díjban részesülő személy, illetve szervezet adományozást igazoló okiratot és kerámia 

emlékplakettet kap. 

 

Egyetemi Sportéletért Díj 

 

14. § (1) A rektor Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti 

egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros 

kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon 

természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- 

vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette az Egyetem hírnevét. 

 

(2) A díjban részesülő személy, illetve szervezet adományozást igazoló okiratot és kerámia 

emlékplakettet kap. 

PTE Mecenatúra Díj 

 

15. § (1) A rektor a karok és az SzMSz 78. § (1) bekezdésében meghatározott önálló szervezetek 

javaslatára PTE Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi 

személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújtja az 

Egyetemnek. A Mecenatúra Díj évente több személynek és szervezetnek adományozható. 

 

(2) A díjban részesülő személy, illetve szervezet emléklapot és kerámia emlékplakettet kap. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A szervezeti egységek által adományozható elismerések 

 

Szentágothai János díj 

 

16. § (1) A Szentágothai János Kutatóközpont elnökéből, tudományos igazgatójából, menedzser 

igazgatójából és tudományos titkárából álló testület a Szentágothai János Kutatóközpont Tudományos 

Tanácsával és a Rektorral egyeztetve évente egy alkalommal, a Szentágothai Napok keretében egy 

Szentágothai János díjat és egy junior Szentágothai János díjat adományoz a (2)-(3) bekezdésben 

meghatározott személyeknek. 

 

 

(2) 4A Szentágothai díjat olyan, a kitüntetés adományozásakor 35 életévét betöltött kutatói munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló kaphatja, aki kiemelkedő szerepet töltött be szakterületének tudományos 

kutatásában, színvonalának emelésében, tevékenyen részt vesz az innovációs tevékenységekben, 

elősegíti a partnerekkel történő szoros együttműködést. 

 

(3) 5A junior Szentágothai díjat olyan, a díj adományozásakor 35. életévét be nem töltött kutatói 

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló kaphatja, aki kiemelkedő tehetség szakterületének 

kutatásában és erős kutatási potenciálja lehetőséget nyújt a Szentágothai János Kutatóközpont kutatási 

potenciáljának növelésére, együttműködő készsége az akadémiai és ipari partnerekkel példaértékű a 

fiatal kutatók számára.  

 

 
4 A módosítást a szenátus 2022. május 25. napján lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában fogadta el. 

Hatályos 2022. június 1. napjától. 
5 A módosítást a szenátus 2022. május 25. napján lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában fogadta el. 

Hatályos 2022. június 1. napjától. 
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(4) A kitüntetettek emlékplaketteket, a Szentágothai János díjazott a minimálbér tízszeresének 

megfelelő összegű, a junior Szentágothai János díjazott a minimálbér ötszörösének megfelelő összegű 

pénzjutalomban részesül, amelynek forrását a Szentágothai János Kutatóközpont biztosítja.  

 

 

Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis díj 

 

17. § (1) Az Egyetem Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése 

évente egy alkalommal „Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis” díjat adományoz 

legfeljebb három természetes személynek vagy szervezetnek, az Egyetem doktorandusz közösségéért 

végzett kiemelkedő tevékenységükért. 

 

(2) A kitüntetettek kerámia emlékplakettet és adományozást igazoló okiratot kapnak. 

 

Köszönőlevél 

 

18. § 6(1) A szervezeti egység vezetője saját hatáskörében köszönőlevelet nyújt át az Egyetemen 

együttesen 25-30-35-40 évet közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban töltött, illetve a 

legalább 10 évet közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munakviszonyban töltött nyugdíjba vonuló 

munkatársnak. 

 

(2) A köszönőlevél mellett a szervezeti egység vezetője a munkatársat egysége kerete terhére jutalomban 

részesítheti.  

 

 

V. FEJEZET 

A díszoklevelek adományozására vonatkozó rendelkezések 

 

19. § (1) A díszoklevelek adományozásának célja a volt egyetemi hallgatók életútjának elismerése, 

diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés. 

 

(2) Díszoklevél adományozható az Egyetem azon volt hallgatóinak, akik 

a) 50, 60, 65, 70, 75 vagy 80 éve szereztek diplomát, 

b) közmegbecsülésre méltók és 

c) hozzájárultak az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 

 

(3) Díszoklevél illeti meg azt a volt hallgatót is, aki az adományozási eljárás során elhalálozott. 

 

20. § A díszoklevél fajtái: 

a) arany (50 éve szerzett diploma), 

b) gyémánt (60 éve szerzett diploma), 

c) vas (65 éve szerzett diploma), 

d) rubin (70 éve szerzett diploma), 

e) gránit (75 éve szerzett diploma) és 

f) zafír (80 éve szerzett diploma). 

 

21. § (1) A díszoklevél adományozásáról az érintett Kar Kari Tanácsa dönt. A díszoklevelet ünnepélyes 

keretek között az Egyetem rektora vagy helyettese adja át. 

 

(2) A díszoklevelek adományozásnak kezdeményezéséről és a kapcsolódó eljárásrendről rektori-

kancellári együttes utasítás rendelkezik. 

 

 
6 A módosítást a szenátus 2022. május 25. napján lezárt elektronikus döntéshozatali eljárásában fogadta el. 

Hatályos 2022. június 1. napjától. 
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(3) A díszoklevélhez pénzjutalom nem jár, az oklevél elkészítésének és az ünnepség szervezésének 

költségei a központi rendezvény keretet terhelik. 

 

VI. FEJEZET 

Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 

 

22. § A korábban hatályos szabályzat alapján adományozott rektori tanácsadói, illetve 

dékáni/főigazgatói tanácsadói megbízatásokat, valamint adományozott kitüntetéseket és díszokleveleket 

jelen szabályzat hatályba lépése nem érinti. 

 

23. § (1) A Rektori Kabinet köteles elkészíteni az éves kitüntetési keret tervezett költségvetését és 

gondoskodni annak az Egyetem költségvetésében kitüntetési keretként való beépítéséről.  

 

(2) A kitüntetési keretet évenkénti tervek alapján az előző évi maradvány figyelembe vételével évenként 

újra kell tervezni.  

 

24. § Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a 

Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2006. október 19-ei ülésén elfogadott, az egyetemi kitüntetések és 

díszoklevelek alapításáról, adományozásáról szóló szabályzat hatályát veszti.  

 

 

Pécs, 2019. április 25.  

Dr. Miseta Attila 

rektor 

 

 

Záradék: Jelen szabályzatot a Szenátus 2019. április 25-ei ülésén elfogadta. 

 

Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 60/2022. (05. 25.) számú elektronikus úton hozott határozatával 

fogadta el. A módosítások 2022. június 1. napján lépnek hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

Decsi István s.k. 

kancellár 

 


