271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet
a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről,
valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar
Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság
Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról
A Kormány a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében,
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Ajánlás a Kossuth-díjra és a Széchenyi-díjra
1. § (1) Kossuth-díjra a kulturális és művészeti alkotások, a Széchenyi-díjra a tudományok, a
kutatás, a műszaki alkotások, a műszaki fejlesztés, továbbá a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén
kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért
személyeket lehet ajánlani.
(2) A Kossuth-díj és a Széchenyi-díj ismételt adományozására - az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek fennállása esetén - csak olyan eredmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a jelölt az
előző Kossuth-díj, illetve Széchenyi-díj adományozása óta eltelt időszakban ért el.

1990. évi XII. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról1
1. § Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj (a továbbiakban együtt: Díj) adományozható annak,
aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és
művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú,
példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.
2. § (1) A Díj fokozatai: nagydíj és díj.
(2) A Díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.
(3) A Díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.
3. § (1)2 A Díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.
(2)3 Az emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Kossuth Lajos, illetve
Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm
magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része
aranyozott, az alsó - oklevéltartó - része ezüstözött.

(3)4 A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi
Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó nominál átlagkereset hatszorosa,
ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a
díj összegének kétszerese.
(4) A jutalomösszeg adó- és illetékmentes.
(5) A díjazott az adományozás jogcímén a törvényben meghatározott címhasználaton és
jutalomösszegen túl más kedvezményekben nem részesíthető.
(6) A Díj adományozásával járó költségeket a Köztársasági Elnök Hivatala
költségvetésében kell biztosítani.
4. § A Díjban részesített személy jogosult a Kossuth-díjas, illetőleg a Széchenyi-díjas cím
használatára.
4/A. §5 A Díj adományozására és visszavonására a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvénynek a Magyar Érdemrend
adományozására, illetőleg visszavonására vonatkozó eljárási szabályait az e törvényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
5. § (1) A Díjat a köztársasági elnök adományozza.
(2) A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a Kormány
tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.
(3) Újabb Díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni,
amelyet a javasolt személy a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.
6. § A Díjat a köztársasági elnök - általában március 15-én - ünnepélyes körülmények
között adja át a kitüntetettnek.
7. §6 A kitüntető címet a köztársasági elnök a Kormány előterjesztésére visszavonja attól,
aki arra érdemtelenné vált.
7/A. §7 (1)8 A díjazott személyekről a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és
idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj
visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.
(2) A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához
szükséges adatok biztosítása céljából a díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az
előterjesztő részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A köztársasági
elnök, illetve hivatalának köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.
(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Díj adományozásától vagy
visszavonásától számított harminc évig tartalmazza.
8. § (1)9 Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1963. évi 36. törvényerejű rendelet alapján Állami Díjjal kitüntetett személyek e
törvény hatályba lépését követően is jogosultak az Állami Díjas kitüntető cím viselésére.
(3)10 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Díj adományozására történő javaslattétel,
valamint az adományozás és visszavonás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.11

2011. évi CCII. törvény

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről1
Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi
jelentőségéhez és a nemzet tudatában elfoglalt helyéhez méltóan, a mára hagyománnyá vált jelképhasználati
szokásokat is elismerve, továbbá a kimagasló teljesítmények elismerése érdekében - az Alaptörvény
végrehajtására, az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján - a következő törvényt alkotja:

II. Fejezet
AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK
13. § Magyarország Országgyűlése az állami szuverenitásból következően a kimagasló
teljesítmények megbecsülésére és elismerésére az alábbi állami kitüntetéseket és rendjeleket (a
továbbiakban: állami kitüntetések) alapítja, illetve megújítja:
a) Magyar Szent István Rend;
b) Magyar Corvin-lánc;
c) Magyar Becsület Rend;
d) Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt.
17. § A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország
fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek
gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál.
18. § (1) Magyarország állami kitüntetéseit a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök
adományozza.
(2) A Magyar Érdemkereszt adományozására a miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az
előterjesztésre.
(3) Külföldi állampolgár esetében a külpolitikáért felelős miniszter tesz javaslatot a
miniszterelnöknek az előterjesztésre.
(4) Magyar állampolgár számára külföldi állami kitüntetés viselését a külpolitikáért felelős
miniszter előterjesztése alapján a köztársasági elnök megtilthatja.
(5) Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek - függetlenül attól, hogy az
elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e -, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben
lehet kitüntetést adományozni.
19. § (1) Az állami kitüntetéseket a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át
ünnepélyes körülmények között.
(2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és igazolványt kap.
(3) Az állami kitüntetések adományozásáról szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni.
(4) * A miniszterelnöki előterjesztéssel kapcsolatos teendőket a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelős miniszter látja el. Az állami kitüntetések adományozásával összefüggő

további teendőket a Köztársasági Elnöki Hivatal látja el, az ezekkel összefüggő kiadások fedezetét a
Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetésében kell biztosítani.
20. § Az állami kitüntetésekre és adományozásuk előkészítésére vonatkozó alapvető közös
szabályokat az 1. melléklet, az egyes állami kitüntetésekkel kapcsolatos részletes szabályokat a 2.
melléklet tartalmazza.

IV. A Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt
A Magyar Érdemrend
1. A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt. Az adományozott jelvények - a tiszti kereszt
kivételével - mindkét oldalon zománcozottak. Az előlap középmedalionja arany körgyűrűjében
aranyszegélyű, hármas levelekből álló zöld zománcozású babérkoszorú van. Ez a koszorú alul keresztbe
fektetett arany szalaggal összekötött, felül nyitott. A vörös középmedalionban Magyarország színes
zománcozott címere van. A hátlap arany középmedalionjában 1946, az alapítás és 1991, a megújítás
évszáma. A keresztszárak arany, ezen belül a polgári tagozatnál keskeny zöld, a katonai tagozatnál keskeny
vörös szegélyűek.
2. A Magyar Érdemrend szalagja a polgári tagozatnál vörös-fehér szegélyezésű, smaragdzöld színű, a
katonai tagozatnál keskeny zöld-fehér szegélyezésű, élénk vörös színű.
3. A Magyar Érdemrend osztályai:
a) nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal,
b) nagykereszt,
c) középkereszt a csillaggal,
d) középkereszt,
e) tisztikereszt,
f) lovagkereszt.
4. A Magyar Érdemrend nagykeresztje 56 mm átmérőjű. A jobb vállról a bal csípő felé húzódó 100 mm
széles szalagon viselendő. A polgári tagozat nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles sötét smaragdzöld
sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles vörös csík szegélyezi. A katonai tagozat
nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles vörös sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles zöld
csík szegélyezi. A nagykereszthez nyolc egyenlő sugarú, a bal mellre tűzendő ezüstös, domború csillag jár.
Ennek átmérője 90 mm, közepét az 1. pontban leírt kereszt ékesíti.
5. A nagykereszt a nyaklánccal osztály kizárólag államfők részére adományozható. Az arany nyakláncon
viselt nagykereszthez, arany sugaras csillag tartozik.
6. A Magyar Érdemrend középkeresztje 52 mm átmérőjű. 40 mm széles szalagon a nyakban viselendő. A
polgári tagozat középkeresztjének szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm
széles fehér és 1,5 mm széles vörös csík szegélyezi. A katonai tagozat középkeresztjének szalagján a 34 mm
széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld csík szegélyezi.
A középkereszthez a bal mellre tűzendő, nyolc egyenlő sugarú, ezüstös domború csillag adományozható.
A korábban adományozott középkereszthez újabb érdemek elismeréseként külön is adományozható a csillag.
7. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje 52 mm átmérőjű. A bal mellre tűzve viselendő, szalagja nincs.
8. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 42 mm átmérőjű. A polgári tagozat lovagkeresztjének a
háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbrólbalról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles vörös sáv szegélyezi. A katonai tagozat lovagkeresztjének
háromszög alakban összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm
széles fehér és 1,5 mm széles zöld sáv szegélyezi.
9. A Magyar Érdemkereszt osztályai:
a) Magyar Arany Érdemkereszt,
b) Magyar Ezüst Érdemkereszt,
c) Magyar Bronz Érdemkereszt.
10. A Magyar Érdemkereszt 2 mm széles kör alakú, egymásba fonódó babérkoszorúban elhelyezett 42
mm átmérőjű fényezett szélű kereszt, melynek rajza a Magyar Érdemrenddel azonos, de zománcozás nélküli,
és az osztály szerint arany, ezüst, illetve bronz bevonatú.
11. A Magyar Érdemkereszt háromszögben összehajtott 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tűzve
viselendő. Polgári tagozatának szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm
széles vörös csík szegélyezi; a bronz osztály szalagjának közepén egy 2 mm széles vörös sáv, az ezüst
osztály szalagján két 2 mm széles vörös sáv, az arany osztály szalagján három 2 mm széles vörös sáv

húzódik. A katonai tagozat szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5
mm széles zöld csík szegélyezi; a bronz osztály szalagjának közepén egy 2 mm széles zöld sáv, az ezüst
osztály szalagján két 2 mm széles zöld sáv, az arany osztály szalagján három 2 mm széles zöld sáv húzódik.

Az adományozásra vonatkozó irányelvek
19. Magyar állampolgár kitüntetése esetében a kitüntetés alapjául szolgáló érdemek nagyságán kívül a
felterjesztendő személy közéleti szerepének, életkorának, esetleges korábbi kitüntetéseinek
figyelembevételével a miniszterelnök terjeszti elő az adományozandó osztályt.
20. Magyar állampolgárok számára a Magyar Érdemrend nagykeresztjéből évenként legfeljebb öt,
középkeresztjéből a csillaggal évenként legfeljebb húsz, középkeresztjéből évenként legfeljebb negyven,
tisztikeresztjéből évenként legfeljebb száznegyven, lovagkeresztjéből évenként legfeljebb kettőszáznyolcvan
adományozható.
21. Magyar állampolgárok számára a Magyar Arany Érdemkeresztből évenként legfeljebb kettőszáz, a
Magyar Ezüst Érdemkeresztből évente legfeljebb kettőszázötven, a Magyar Bronz Érdemkeresztből évente
legfeljebb háromszázötven adományozható.
22. Külföldi állampolgár kitüntetése esetében a nemzetközi protokolláris szabályok az irányadók.

BME Humánpolitikai Szabályzat
57. §
Nem közalkalmazotti címek
Az Egyetemen nem közalkalmazotti címként
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
adományozható.

Professor Emeritus cím;
magántanári cím;
címzetes egyetemi tanári cím;
címzetes egyetemi docensi cím;
címzetes mesteroktatói cím;
Az Egyetem Díszpolgára cím;
A Kari Tanács Tiszteletbeli Tagja cím;
Tiszteletbeli Doktor/Mester cím;
Ipari Professzori cím;
„Neumann János” professzori cím

61. §
A címzetes egyetemi tanári és a címzetes egyetemi docensi1 cím
(1)

1

Az Egyetemmel megbízásos oktatói (óraadói) jogviszonyban álló személynek a
meghatározott feltételek fennállása esetén címzetes egyetemi tanári és címzetes
egyetemi docensi cím adományozható.

Nftv. 32. § (2) bekezdés b) pont

(2)

Címzetes egyetemi tanári cím annak a PhD-vel (DLA) rendelkező személynek
adományozható, aki az Egyetem, illetve az Egyetem valamely egyetemi kara által
oktatott, kutatott tudományterületen akár gyakorlati, akár elméleti tevékenységével
nemzetközi vagy országos elismertséget vívott ki, és az Egyetemen legalább 10 éven át
folyamatos és rendszeres oktatási tevékenységet végez.

(3)

A címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról a kari tanács dönt.

(4)

Címzetes egyetemi docensi cím annak adományozható, aki az Egyetem, illetve az
Egyetem valamely egyetemi kara által oktatott, kutatott tudományterületen jelentős akár gyakorlati, akár elméleti - tevékenységet fejt ki, és az Egyetem adott karán
legalább 5 éven át folyamatos és rendszeres oktatási tevékenységet végez.

(5)

A címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról a kari tanács dönt.

TTK SZMSZ Függelék
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT
KITÜNTETÉSEK ÉS ADOMÁNYOZÁSI RENDJÜK SZABÁLYZATA
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.

