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A Tomori Pál Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) a kitüntetések, díszoklevelek, elismerések adományozásának rendjét (a továbbiakban: Adományozás rendje) az alábbiakban
állapítja meg.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az adományozás rendjének hatálya és végrehajtása
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi polgárára, valamint a Főiskola által kitüntetésben részesítendő valamennyi személyre és szervezetre.
(2) Az adományozás lebonyolításával kapcsolatos eljárás a minőségirányítási vezető feladata.

2. § Kitüntetések alapítása
(1) Kitüntetések alapítására javaslatot tehet a Főiskola bármely vezetője, a szenátus tagja.
(2) A kitüntetések alapításáról a szenátus dönt.
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3. § A Főiskola által alapított kitüntető címek, oklevelek, elismerések
(1) A Tomori Pál Főiskola szenátusa az alábbi kitüntető címeket, okleveleket, elismeréseket alapítja:
a) Tomori Emlékgyűrű,
b) Címzetes főiskolai docens,
c) Címzetes főiskolai tanár,
d) Kiemelkedő tanulmányi munkáért oklevél,
e) Az év oktatója,
f) Az év dolgozója,
g) Az év publikációja,
h) Az év e-tananyaga.

4. § A kitüntetések visszavonásának rendje
(1) A kitüntetéseket az adományozó visszavonja, illetve intézkedéseket tesz a visszavonásra, ha erre a kitüntetett méltatlanná válik.
(2) Méltatlanná válik az, akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, aki az
oktatói etika normáit megsértette, a főiskolai szabályzatokban foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegte vagy egyéb okból nyilvánvalóan érdemtelenné vált a cím viselésére.

II. KITÜNTETŐ CÍMEK, OKLEVELEK, ELISMERÉSEK

1. § Tomori Emlékgyűrű
(1) A szenátus Tomori Emlékgyűrűt adományozhat mindazon, a Főiskolával jogviszonyban nem álló személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, a művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés
érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével
segíti a Főiskola munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A Tomori Emlékgyűrű tulajdonosa a Tomori Pál Főiskola tiszteletbeli polgárává válik.
(2) Tomori Emlékgyűrű adományozásáról a szenátus dönt. Rendkívüli körülmények kivételével évente legfeljebb egy Tomori Emlékgyűrű adományozható.
(3) A Tomori Emlékgyűrűvel az adományozást igazoló oklevél, valamint a rektor által
meghatározott összegű anyagi elismerés jár.
(4) Az Emlékgyűrű átadása jelentős, az egész Főiskolát érintő ünnepélyes alkalomkor, a
diplomaátadó ünnepség keretében történik.
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2. § Címzetes főiskolai docens, főiskolai tanár
(1) A szenátus Címzetes főiskolai docens vagy Címzetes főiskolai tanár címet adományozhat azon óraadó oktatónak, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, a fejlődés érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, és tevékenységével segíti
a Főiskola munkáját, sokat tesz annak elismertségéért. A Címzetes főiskolai docens, illetve
Címzetes főiskolai tanár elismerés tulajdonosa a Tomori Pál Főiskola tiszteletbeli polgárává válik.
(2) A Címzetes főiskolai docensi, illetve Címzetes főiskolai tanári cím adományozását a
kitüntetett legmagasabb iskolai végzettsége határozza meg.
(3) A kitüntető cím adományozásáról a szenátus dönt.
(4) Az elismerés formája: adományozó okirat.
(5) A kitüntető cím adományozására a tanévnyitó ünnepségen vagy jelentős, az egész
Főiskolát érintő ünnepélyes alkalomkor kerül sor.

3. § Kiemelkedő tanulmányi munkáért oklevél
(1) A rektor a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként
Kiemelkedő tanulmányi munkáért oklevelet adományoz a Főiskola azon hallgatóinak, akik
tanulmányaikat sikeresen befejezték, szakdolgozatukat jelesre védték és az oklevelük minősítése kiváló, valamint hallgatóként nem álltak fegyelmi büntetés hatálya alatt.
(2) Az oklevél adományozásáról a rektor dönt az oktatási rektorhelyettes előterjesztésének figyelembevételével.
(3) Az elismerés formája: díszoklevél. Az adományozás tényét a hallgató a diplomájához csatolt kiegészítő melléklet formájában veheti át az alábbi szöveggel:
"Kiváló tanulmányi eredményeiért a Tomori Pál Főiskola rektora Kiemelkedő tanulmányi munkáért elismerő oklevéllel jutalmazta.”
(4) A Főiskola az oklevéllel kitüntetett hallgatókat kiemelten támogatja, és előnyben részesíti a pályázatok véleményezésénél, végzés utáni alkalmazásnál.
(5) Az oklevelet a rektor ünnepélyes keretek között adja át, a Főiskola diplomaátadó
ünnepségén.
5. § Az év oktatója
(1) A Tomori Pál Főiskola szenátusa az „Év oktatója” díj alapításáról dönt.
(2) A Tomori Pál Főiskola szenátusa ezzel a kitüntetéssel kívánja elismerni a Főiskolán
főállású vagy óraadói státuszban oktatóknak a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében,
TDK-munkájának irányításában, az oktatás szervezésében, modernizálásában elért eredményes tevékenységét.
(3) A díj odaítéléséről a Főiskola szenátusa dönt, figyelembe véve az oktatók értékelésére kidolgozott komplex értékelési szempontrendszert (hallgatók általi értékelés, óraterhe-
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lés, tanszékvezető általi személyi értékelések). A díj kiadását a mindenkori tanszékvezető a
rektorhoz benyújtott írásbeli javaslattal kezdeményezheti.
(4) Az Év oktatója díj odaítélésekor az adományozását megelőző naptári év tavaszi és
őszi félévét kell alapul venni.
(5) Az elismerés formája: díszoklevél. A kitüntetett az adományozásról igazoló oklevelet kap, amelyet a rektor ír alá. Amennyiben a díjat a rektor kapja, úgy az oklevelet az oktatási rektorhelyettes írja alá.
(6) Az átadás időpontja: Ünnepélyes keretek között, a diplomaátadó ünnepségen történik.
6. § Az év dolgozója
(1) A rektor minden évben ezzel a kitüntetéssel kívánja elismerni a Főiskola legkiválóbb dolgozóinak kimagasló tevékenységét.
(2) Az adományozás rendje:
a) Az adományozható díjak számáról és a kitüntetéssel járó pénzjutalom összegéről a
rektor dönt.
b) A Főiskola szervezeti egységeinek vezetői a díjra minden év május 31-ig tehetnek javaslatot.
c) A díj 5 éven belül nem nyerhető el újra.
(3) Az értékelésbe bevont időszak: az adományozást megelőző naptári év.
(5) Az átadás időpontja: Ünnepélyes keretek között, a Főiskola diplomaátadó ünnepségen történik.
7. § Az év publikációja
(1) Az Év Publikációja díj adományozható a Főiskola főállású oktatója részére, aki a
Főiskolán folyó kutatómunkájának eredményét rangos szakmai időszaki kiadványban, tanulmánykötetben vagy önálló monográfia formájában jelentette meg, és publikációját az
MTMT-adatbázisban hozzáférhetővé tette.
(2) Az Év Publikációja díjban az a publikáció részesíthető, amely az adományozását
megelőző naptári évben jelent meg.
(3) Évente legfeljebb két Év Publikációja díj adományozható, egy a gazdaság-, egy pedig a társadalomtudományok területéről. Többes jelölés esetén az MTMT-adatbázis megfelelő pontrendszere az irányadó.
(4) Az Év Publikációja díj adományozását a tanszékvezető a rektorhoz benyújtott írásbeli javaslattal kezdeményezheti. A rektor a javaslatot köteles a szenátus soron következő
ülése elé terjeszteni. A javaslatról a szenátus egyszerű többséggel dönt.
(5) Az elismerés formája: díszoklevél. A kitüntetett az adományozásról igazoló oklevelet kap, amelyet a rektor ír alá. Amennyiben a díjat a rektor kapja, úgy az oklevelet a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes írja alá.
(6) Az átadás időpontja: A Tomori Pál Főiskola Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
megrendezésre kerülő konferenciája.

A Tomori Pál Főiskola által adományozható kitüntetések, elismerések szabályzata (változat száma: 2.)
oldalszám: 7 / oldalak száma: 8

8. § Az év e-tananyaga
(1) Az elismerés célja, hogy a főállású oktatókat digitális tananyagok fejlesztésére ösztönözze, elősegítve ezzel a modern technológiai követelményekre való átállást, illetve új
képzési formák bevezetésének lehetőségét.
(2) Pályázni lehet minden naptári év szeptember 1-ig egy teljes szemeszterre kifejlesztett, már evaluált oktatási e-tananyaggal, melyet az oktatási rektorhelyettesnek kell benyújtani. Az oktatási rektorhelyettes köteles a pályázatok értékelését a szenátus soron következő ülése elé terjeszteni. A javaslatról a szenátus egyszerű többséggel dönt.
(3) Az elismerés formája: díszoklevél. A kitüntetett az adományozásról igazoló oklevelet kap, amelyet a rektor ír alá. Amennyiben a díjat a rektor kapja, úgy az oklevelet az oktatási rektorhelyettes írja alá.
(4) Az átadás időpontja: A Tomori Pál Főiskola Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
megrendezésre kerülő konferenciája.

9. § Rector Emerita cím
(1) A Főiskola szenátusa a Főiskolát irányító volt rektorainak megbecsülésére „Rector
Emeritus” vagy „Rector Emerita” kitüntető címet adományozhat.
(2) „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” kitüntető cím adományozható annak a
személynek, aki legalább két ciklusban rektori tisztséget töltött be a Főiskolán, és a munkájával továbbra is segíti a Főiskola működését. A Főiskola első (alapító) rektorát bármilyen
külön eljárás nélkül megilleti a „Rector Emerita” cím használata és a cím használatával
járó, az alábbi bekezdésekben nevesített jogok, attól a naptól kezdődően amikortól a rektori
feladatokat hivatalosan már nem ő látja el.
(3) A „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita”cím adományozásáról, a Főiskola alapító rektorának „Rector Emerita” címének kivételével a szenátus dönt. A szenátus döntését
bármelyik szenátusi tag kezdeményezheti. A szenátus döntés előtt meg kell hallgatni a Főiskola hivatalban lévő rektorát.
(4) A „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” cím viselője – külön megbízás alapján
– jogosult a Főiskola képviseletére, valamint neve mellett használhatja a „Rector Emeritus”
vagy „Rector Emerita” (rövidítve: Rec. Em.) megjelölést.
(5) A „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” cím viselőjét a szenátus és a fenntartó
legfőbb szervének az üléseire meg kell hívni, a szenátus és a fenntartó ülésein tanácskozási
joggal részt vehet.
(6) A „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” cím viselőjét, amennyiben már nem áll
a Főiskolával munkaviszonyban, a szenátus határozatában megjelölt tiszteletdíj illeti meg,
amelynek havi összege nem lehet kevesebb, mint a mindenkori rektori havi fizetés. Ha a
„Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” a Főiskolával munkaviszonyban áll, akkor a
munkabérének el kell érnie az előző mondatban írt összeget.
(7) A „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” cím a Főiskola alapító rektora esetében
élethosszig tart, míg egyéb „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita”címviselők esetében a
cím legfeljebb három évre adományozható.
(8) A hivatalát töltő rektor köteles kikérni az alapító rektor véleményét feladatának ellátása és hatáskörének gyakorlása során.
(9) A „Rector Emeritus” vagy „Rector Emerita” cím viselőjétől a szenátus egyhangú
döntéssel megvonhatja a cím viselésének a jogát és vele együtt a tiszteletdíját is, amennyi-
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ben a személy a cím viselésére méltánytalanná vált. Méltánytalanná az a személy válik, aki
e cím viselésével kapcsolatosan kifejtett tevékenysége során a jogszabályokat, vagy a Főiskola Alapszabályának valamint egyéb szabályzatának a rendelkezéseit megszegi. A szenátus a cím megvonásáról meghozott határozatát részletesen megindokolni köteles.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK
5. § Hatályba lépés
(1) Jelen szabályzat a szenátus jóváhagyásával lép életbe.
a) Határozat száma: 2019/2/
(2) A szabályzat elkészítéséért, a törvényi előírások szerinti aktualizálásáért és felülvizsgálatért a rektor felelős.

