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/B. §
„Neumann János” professzori cím
(1)

A BME és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által közösen alapított
„Neumann János” professzori címet az Egyetem a Neumann János Számítógéptudományi Társasággal közösen adományozhatja azon kimagasló, nemzetközi szinten is
ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi
tanárnak, akinek a
-

(2)

tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért
tudományos eredményekhez, és a
- tevékenysége kötődik az Egyetemhez.
A cím adományozására évente egy alkalommal kerül sor. A kitüntető címet évente egy
- kivételes esetben két - fő kaphatja meg.

(3)

A cím adományozására javaslatot tehet:

(4)

- az Egyetem Kari Tanácsa
- a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
- a címmel korábban kitüntetett személy.
A beérkezett javaslatokat az Egyetem Habilitációs Bizottsága, a Doktori Tanács,
valamint az Egyetem Szenátusának véleményező bizottságai véleményezik. A cím
adományozásáról a Szenátus dönt.

65. §
Az Egyetem által alapított kitüntetések
Az Egyetem az alábbi kitüntetéseket alapítja meg:
a) József Nádor Emlékérem,

b) „Sztoczek József” Emlékérem,
c) „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetés,
d) Rektori, kancellári (dékáni, főigazgatói, igazgatói, tanszékvezetői, osztályvezetői,
csoportvezetői) Dicséret,
e) „A Műegyetem kiváló oktatója” kitüntetés.
68. §
„Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetés
(1)

Az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetés adományozható a
hallgatók érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért.

(2)

Évente legfeljebb 5 kitüntetés ítélhető oda.

(3)

A kitüntetés adományozásáról a Szenátus dönt.

(4)

A díjazottakra az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet tesz javaslatot.

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
III. FEJEZET
OKTATÁSI ÁGAZAT
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.

