
26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 

III. FEJEZET 

OKTATÁSI ÁGAZAT 

33. Apáczai Csere János-díj 

33.1. A díj kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a 

pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért pedagógusok, 

főiskolai, egyetemi oktatók részére adományozható. 

33.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. 

33.3. A díjból évente legfeljebb harminc adományozható, azzal, hogy tizenöt díjazott a 

köznevelés területéről, tizenöt díjazott a felsőfokú oktatás területéről kerül kiválasztásra. 

33.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Kiss Nagy András 

szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét ábrázolja, és 

azon „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található. 

33.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap 

tizenkétszeresének megfelelő összeg. 

 

37. Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

37.1. A díj azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, 

középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik 

legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és 

kiemelkedő munkát végeztek. 

37.2. A díj átadására az év során folyamatosan sor kerülhet, így nemzeti, állami ünnep 

alkalmából is. 

37.3. A díj évente korlátlan számban adományozható. 

37.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült vertérem, átmérője 42 mm. Az emlékérem Fritz Mihály 

szobrászművész alkotása, egyoldalas, iniciálés P-betűben könyvet tartó tudós pedagógus 

portréját ábrázolja, és azon „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat található. 

 

 



39. Szent-Györgyi Albert-díj 

39.1. A díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illetve 

iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenységért adományozható. 

39.2. A díj átadására a Pedagógus Nap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor. 

39.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. 

39.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek 

alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő 

szobrászművész alkotása, egyoldalas, Szent-Györgyi Albert domború arcképét és azon 

„SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ” felirat található. 

39.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap 

hússzorosának megfelelő összeg. 

 

 

BME Humánpolitikai Szabályzat 

58. § 

A Professor Emeritus cím adományozásának feltételei 

 

(1) Annak az oktatónak, aki egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására 

tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a kari tanács határozatlan időre Professor 

Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet 

adományozhat1. 

(2) Professor Emeritus cím adományozható különösen annak, aki  

a) az egyetemi képzésben, valamint a szakmai és tudományos továbbképzésben több 

évtizede végzett magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységével  különös 

tekintettel az általa nevelt tanítványok teljesítményére, valamint egyetemi 

tankönyvek, jegyzetek, stb. elkészítésében való részvételére , 

b) kiemelkedő tudományos teljesítményével, valamint a tudományos utánpótlás 

nevelésében való részvételével, illetve tudományos publikációs tevékenységével 

(monográfiák, könyvek, tanulmányok) elnyert tudományos pályázataival, 

c) az egyetemi, valamint a tudományos szervező és közéleti tevékenységben való 

részvételével  különös tekintettel az Egyetem, valamint az oktatási-tudományos 

egységek vezetésében betöltött funkciókra, oktatói és tudományos profilú 

bizottságokban, illetve tudományos folyóiratok szerkesztésében való részvételre , 

                                                           
1
 Nftv. 32. § (1) bekezdés 



d) a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködésben való részvételével, 

nemzetközi tudományos társaságokban, testületekben való tagsággal, 

e) külföldi egyetemen folytatott vendégprofesszori tevékenységével, 

f) az általa elnyert tudományos fokozatokkal, címekkel  külföldi egyetem által 

adományozott díszdoktori címmel, tudományos és állami kitüntetésekkel  

az Egyetem hírnevének öregbítéséhez hozzájárult. 

(3) A Professor Emeritus cím adományozásáról a kari tanács dönt. 

 


