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1. számú melléklet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KITÜNTETÉSEI ÉS AZ ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI  

1. § 

Kari Közéletért Díj 

(1) A Kari Közéletért Díjat az Egyetem azon szervezeti egységei, vagy olyan különböző 

vállalkozások, cégek, alapítványok, egyesületek kaphatják, akik az elmúlt években a Kar 

kulturális és közéletének meghatározóivá váltak.  

(2) A díjra az Egyetem bármely szervezeti egységét vagy különböző vállalkozásokat, cégeket, 

alapítványokat, egyesületeket lehet jelölni. 

(3) A jelölés nyilvános, mely során a Kar bármely oktatója vagy hallgatója jelölést tehet. A jelölt 

által vállalt jelölést az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni. 

(4) A Kari Közéletért Díj odaítéléséről az ÉMK HK dönt. 

2. § 

Hallgatókért Díj – Oktatói Tagozat 

(1) A Hallgatókért Díj – Oktatói Tagozat díjat a Kar azon oktatói kaphatják, akik az elmúlt 

években jelentős munkát végeztek a Kar hallgatóinak érdekében. 

(2) A díjra a Kar bármely oktatóját jelölni lehet. 

(3) A jelölés nyilvános, mely során a Kar bármely oktatója vagy hallgatója jelölést tehet. A jelölt 

által vállalt jelölést az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni. 

(4) A Hallgatókért Díj - Oktatói Tagozat díj odaítéléséről az ÉMK HK dönt. 

3. § 

Hallgatókért Díj – Hallgatói Tagozat 

(1) A Hallgatókért Díj - Hallgatói Tagozat díjat a Kar azon hallgatói vagy volt hallgatói kaphatják, 

akik az elmúlt években jelentős munkát végeztek a Kar hallgatóinak érdekében. 

(2) A jelölés nyilvános, mely során a Kar bármely hallgatója jelölést tehet. A jelölt által vállalt 

jelölést az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni. 

(3) A Hallgatókért Díj - Hallgatói Tagozat díj odaítéléséről az ÉMK HK dönt. 

4. § 

Hallgatókért Díj – Különdíj 

(1) A Hallgatókért Díj – Különdíjat azon személyek kaphatják, akik az elmúlt években jelentős 

munkát végeztek a Kar hallgatóinak érdekében és a Hallgatókért Díj más kategóriáiban nem 

részesülhetnek. 

(2) A jelölés nyilvános, mely során a Kar bármely hallgatója jelölést tehet. A jelölt által vállalt 

jelölést az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni. 

(3) A Hallgatókért Díj - Különdíj odaítéléséről az ÉMK HK dönt. 
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5. § 

Vásárhelyi Emlékplakett 

(1) A Vásárhelyi Emlékplakett a Kar azon hallgatóinak vagy volt hallgatóinak ítélhető oda, aki 

több éven keresztül kiemelkedő, magas színvonalú munkájával, emberi magatartásával 

nagymértékben hozzájárult a Vásárhelyi Pál Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) 

működéséhez, a közösségteremtéshez, a Kollégiumért végzett tevékenységét az építő szándék, 

az eredményesség, az önzetlenség alapvetően meghatározta. 

(2) A díjra a Kar bármely hallgatóját lehet jelölni, aki tanulmányai során 180 kreditpontot már 

megszerzett vagy 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik a karon és korábban még nem volt 

elfogadott jelölése. 

(3) A jelölés nyilvános, mely során az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, 

a Kollégiumnál foglalkoztatott személye, a Kollégium bármely hallgatója jelölést tehet. A 

jelölt által vállalt jelölést az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni.  

(4) Az ÉMK HK Kibővített Kollégiumi Bizottsága (a továbbiakban: KKB) javaslatot terjeszt az 

ÉMK HK elé, az alkalmasnak tartott jelöltek rangsoráról. 

(5) A Vásárhelyi Emlékplakett fokozatai: 

a) arany fokozat; 

b) ezüst fokozat; 

c) bronz fokozat; 

d) oklevél. 

(6) A Vásárhelyi Emlékplakettek odaítéléséről a KKB javaslata alapján az ÉMK HK dönt. 

6. § 

Kiváló Jegyzet Díj 

(1) A Kiváló Jegyzet Díjat a Kar azon oktatói kaphatják, akik az elmúlt években az oktatást 

kiemelkedően segítő jegyzetet vagy tankönyvet (a továbbiakban együtt: jegyzet) állítottak 

össze. 

(2) A díj odaítélésénél fontos szempontok a jegyzet korszerűsége, áttekinthetősége, továbbá, hogy 

mennyiben segíti a zárthelyikre, vizsgákra való felkészülést, illetve a házi feladatok 

elkészítését. 

(3) A díjra a Kar bármely oktatóját jelölni lehet. A jelölés nyilvános mely során a Kar bármely 

oktatója, vagy hallgatója jelölést tehet. A jelölt által vállalt jelölést az ÉMK HK-hoz kell 

eljuttatni. 

(4) A Kiváló Jegyzet Díj odaítéléséről az ÉMK HK dönt. 

7. § 

Kiemelkedő Kör 

(1) A Kiemelkedő Kör elismerés a Kar azon hallgatói öntevékeny csoportjainak ítélhető oda, akik 

kiemelkedő, magas színvonalú munkájukkal, emberi magatartásukkal nagymértékben 

hozzájárultak a Kollégium működéséhez, a közösségteremtéshez, a Kollégiumért végzett 

tevékenységüket az építő szándék, az eredményesség, az önzetlenség alapvetően 

meghatározta. 

(2) A jelölés nyilvános, mely során a Kar bármely hallgatója és a KKB jelölést tehet. A jelölést 

az ÉMK HK-hoz kell eljuttatni. 
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(3) A KKB javaslatot terjeszt az ÉMK HK elé, az alkalmasnak tartott kari hallgatói öntevékeny 

csoportok rangsoráról. 

(4) A Kiemelkedő Kör elismerés odaítéléséről a KKB javaslata alapján az ÉMK HK dönt. 

8. § 

Kiemelkedő Körtag 

(1) A Kiemelkedő Körtag elismerés a Kar azon hallgatói öntevékeny csoportjainak tagjainak 

ítélhető oda, akik kiemelkedő, magas színvonalú munkájukkal, emberi magatartásukkal 

nagymértékben hozzájárultak a kör működéséhez és fejlődéséhez. 

(2) A jelölés titkos, mely során az Egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló, a 

Kollégiumnál foglalkoztatott személye, és a Kar hallgatója jelölést tehet. A jelölést az ÉMK 

HK-hoz kell eljuttatni. 

(3) A KKB javaslatot terjeszt az ÉMK HK elé, az alkalmasnak tartott kari hallgatói öntevékeny 

csoportok tagjairól. 

(4) A Kiemelkedő Körtag elismerés odaítéléséről a KKB javaslata alapján az ÉMK HK dönt. 

 


