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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 
Kar (a továbbiakban a Kar) Kari Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai 
Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) 73. § felhatalmazása alapján a Kar Kitüntetési Szabályzatát 
az alábbiakban határozza meg. 
 

1.§ A Szabályzat célja 
 
(1) A szabályozás célja a Kar által alapított kitüntetések fajtáinak, és odaítélésük módjának a 
szabályozása. 
 

2.§ A Szabályzat hatálya 
 
(1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kar valamennyi szervezeti egységére, 
valamennyi alkalmazottjára és hallgatójára, tárgyi hatálya kiterjed a jelen Szabályzatban 
meghatározott, a Kar által alapított kitüntetésekre. 
 

3. § A Kar által alapított kitüntetések 
 
A Kar az alábbi kitüntetéseket alapítja meg: 
a) „Kari Ifjúságért” kitüntetés, 
b) „A Kar kiváló oktatója” kitüntetés. 
 

4. § „Kari Ifjúságért” kitüntetés 
 
 (1) A „Kari Ifjúságért” kitüntetés adományozható a Kar hallgatói érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenységért. 
 (2) Évente legfeljebb 1 kitüntetés ítélhető oda. A kitüntetés természetes személy és szervezet 
részére is megítélhető. 
 (3) A kitüntetés adományozásáról a Kari Tanács dönt. 
 (4) A díjazottakra a kari Hallgatói Képviselet tesz javaslatot; a javaslathoz indoklást kell 
csatolni. Amennyiben egy adott évben a Hallgatói Képviselet egynél több kitüntetésre tesz 
javaslatot, a Kari Tanács döntése alapján kerül az egy díjazott kiválasztásra. 
 (5) A díjat a Kar dékánja a Kari Tanács ünnepi ülésén adja át. 
 

5. § „A Kar kiváló oktatója” kitüntetés 
 

 (1) A kitüntetés célja, hogy a Kar kiemelkedő oktatói elismerésben részesüljenek. 
 (2) „A Kar kiváló oktatója” kitüntetés előadói, gyakorlatvezetői és szakoktatói kategóriában 
ítélhető oda az odaítélés évét megelőző teljes naptári év (két félév: tavaszi félév és őszi félév) 
teljesítményei alapján. 
 (3) „A Kar kiváló oktatója” kitüntetésben bármely olyan természetes személy részesülhet, aki 
a Kar által meghirdetett kurzuson oktatnak (továbbiakban: oktatók). 
 (4) Előadói kategóriában „A Kar kiváló oktatója” kitüntetésben azok az oktatók 
részesülhetnek, akik az odaítélés évét megelőző naptári év bármely félévében legalább heti 
egy óra terjedelemben valamely kari tárgy előadói voltak, és akikről az összes, általuk a 
félévben legalább heti egy órában tartott előadás vonatkozásában legalább 80 hallgatói 
vélemény érkezett (csak a kari kurzusok veendőek figyelembe) az Oktatás Hallgatói 
Véleményezése keretében. Amennyiben egy adott oktató csak egy tárgy előadója volt a 
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félévben, akkor a szükséges hallgató vélemények száma BSc. kurzus esetében 60, MSc. 
kurzus esetében 40.  
 (5) A (4) bekezdésnek megfelelő oktatókat Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív oktató 
oktatási színvonalára vonatkozó kérdésére (kérdéseire) az összes általa oktatott előadásokon 
adott válaszok átlaga szerint sorba kell rendezni; ehhez külön-külön mindkét félév adatait 
figyelembe kell venni (így előfordulhat, hogy valamely oktató kétszer szerepel a listán a két 
különböző félévi eredményeivel). 
 (6) Gyakorlatvezetői kategóriában „A Kar kiváló oktatója” kitüntetésben azok az oktatók 
részesülhetnek, akik az odaítélést megelőző naptári év bármely félévben legalább heti egy óra 
terjedelemben valamely kari tárgy gyakorlatvezetői/laborvezetői voltak, és akikről az összes, 
általuk a félévben legalább heti egy órában tartott gyakorlat és labor vonatkozásában legalább 
40 hallgatói vélemény érkezett (csak a kari kurzusok veendőek figyelembe). 
 (7) A (6) bekezdésnek megfelelő oktatókat Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív oktató 
oktatási színvonalára vonatkozó kérdésére (kérdéseire) az összes általa oktatott 
gyakorlatokon/laborgyakorlatokon adott válaszok átlaga szerint sorba kell rendezni; ehhez 
külön-külön mindkét félév adatait figyelembe kell venni (így előfordulhat, hogy valamely 
oktató kétszer szerepel a listán a két különböző félévi eredményeivel). 
 (8) Szakoktatói kategóriában „A Kar kiváló oktatója” kitüntetésben azok az oktatók 
részesülhetnek, akik az odaítélés évét megelőző naptári év bármely félévében legalább heti 
egy óra terjedelemben valamely kari, nem szabadon választható tárgy oktatói voltak, és 
akikről az összes, általuk a félévben legalább heti egy órában tartott előadás vonatkozásában 
legalább 5 hallgatói vélemény érkezett (csak a kari kurzusok veendőek figyelembe).  
 (9) A (8) bekezdésnek megfelelő oktatókat Oktatás Hallgatói Véleményezése kérdőív oktató 
oktatási színvonalára vonatkozó kérdésére (kérdéseire) az összes, az oktató által oktatott, nem 
szabadon választható kurzusra adott válaszok átlaga szerint sorba kell rendezni; ehhez külön-
külön mindkét félév adatait figyelembe kell venni (így előfordulhat, hogy valamely oktató 
kétszer szerepel a listán a két különböző félévi eredményeivel). 
 (10) Az (5), (7) és (9) bekezdések szerint kialakított három sorrendben első olyan oktatókat, 
akik a díjat az elmúlt öt évben az adott kategóriában nem kapták meg, a Kar „A Kar kiváló 
oktatója” kitüntetésben részesíti. 
 (11) A „Kar kiváló oktatója” kitüntetés a díjat és kategóriáját (előadói vagy 
gyakorlatvezetői/laborvezetői vagy szakoktatói) nevesítő elismerő oklevéllel jár. 
 (12) A díjazott a díjat az általa elnyert kategóriában legkorábban öt év elteltével nyerheti el 
újra. 
 (13) A kitüntetést évente egyszer, a Kari Tanács ünnepi ülésén adja át a Kar dékánja az előző 
év (tavaszi szemeszter és őszi szemeszter együtt) díjazottjainak. 
 (14) A díjat a Dékáni Hivatal gondozza (a díj odaítéléséhez szükséges kiértékelések 
elvégzése, sorrendek összeállítása, korábbi díjazottak névsorának vezetése és figyelembe 
vétele). 
 

6. § Szavazási szabályok 
 

(1) Kari Ifjúságért kitüntetés esetében a kitüntetést egy jelölt esetében a jelölt akkor kapja 
meg, ha az igen szavazatok száma meghaladja a nem és a tartózkodás szavazatok számát. 
Több jelölt esetén a díjat az a jelölt kapja meg, akire leadott igen szavazatok száma 
meghaladja a nem és tartózkodás szavazatok számát és több igen szavazatot kap, mint a többi 
jelölt. Amennyiben két, vagy több jelölt azonos számú igen szavazatot kap, úgy a közöttük 
lévő sorrendet a kevesebb nem szavazat határozza meg. A nem szavazatok egyenlősége esetén 
új szavazást kell elrendelni, ennek sikertelensége esetén a szavazás eredménytelen. 
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(2) Több jelölt esetén a szavazás eredménye csak az összes jelöltre leadott szavazat után 
ismertethető. 
 
 

7. § Átmeneti és záró rendelkezések 
 
(1) Jelen szabályzat a Kari Tanács döntése alapján (29 igen, 1 tartózkodás, 0 nem), az 
aláírás napján lép hatályba.  
  
(2) Jelen szabályzat megtalálható és letölthető a Kar internetes oldalán. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017. április 28. 
 
 
 
         Varga István 
               dékán 


