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A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dolgozói, illetve hallgatói közül
azokat, akik a kar eredményeihez, sikeréhez kiemelkedő és tartósan magas színvonalú
szakmai, tudományos munkájukkal hozzájárultak, és az intézményre háruló egyre növekvő
feladatok megoldását elősegítették az átlagosnál nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülés
illeti meg.
A Kari Tanács a kar által adományozható alábbi kitüntetéseket elismerő címeket és
okleveleket alapítja meg:

DÍSZOKLEVÉL
Az oklevél azoknak a személyeknek adományozható, akik 50, illetve 60 éve végeztek a
Karon, illetve jogelőd intézményénél.
Alapító: kari tanács
Elismerés formája: díszoklevél
Átadás helye: tanévnyitó ünnepi tanácsülés

Ybl Oklevél
Ezen elismerésben a kitüntetéses oklevélben részesülő hallgatók, kiváló vizsgát tett hallgatók
vagy a kiváló minősítésű oklevéllel végzett hallgatók részesülhetnek.
A folyamatban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, ezen túlmenően a hallgatói
önkormányzat munkájában tevékenyen résztvevő hallgatók részesülhetnek még ebben az
elismerésben.
Alapító: kari tanács
Elismerés formája: díszoklevél
Átadás helye: diplomaosztó ünnepi tanácsülés

Dékáni Dicséret
Legalább két éves időtartamon keresztül kiemelkedő munkát végző vagy ezzel egyenértékű
rendkívüli teljesítményt nyújtó oktatónak, dolgozónak adományozható.
A Dékáni Dicséret adományozására a szervezeti egységvezetők tehetnek javaslatot. Az írásos
előterjesztéseket a vezetői értekezlet rangsorolja, adományozásáról a dékán dönt.
Évente maximum : 20 személynek adható
Alapító: Kari Tanács
Elismerés formája: oklevél
Átadás helye: a kar ünnepségén

Főtanácsosi, tanácsosi, főmunkatársi, munkatársi cím
A KJT 71.§-a alapján a Karon tartósan magas színvonalú és kiemelkedő munkát végző
közalkalmazottak részére főtanácsosi, tanácsosi, főmunkatársi, munkatársi cím
adományozható.
Főtanácsosi és tanácsosi cím az „E” , „F” , „G”, „H”, „J” vagy „J” fizetési osztályba besorolt
közalkalmazottaknak, a főmunkatársi és munkatársi cím pedig a „B” ,”C” , vagy „D” fizetési
osztályba besorolt közalkalmazottaknak adható.
A címpótlék mértéke:


főtanácsosi cím esetén a pótlékalap

100 %-a



tanácsosi cím esetén a pótlékalap

50 %-a



főmunkatársi cím esetén a pótlékalap

75 %-a



munkatársi cím esetén a pótlékalap

25 %-a

A címpótlék adományozására a szervezeti egység vezetője tesz írásos javaslatot minden év
szeptember 30-ig, a személyügyi terv során, a főigazgatónak címzett előterjesztésben.
Elismerés formája: a cím adományozását igazoló irat + havi címpótlék nem oktatók esetén.
Átadás helye: kari ünnepi tanácsülés
A jelen szabályzatban rögzített kitüntetések, elismerések és oklevelek adományozásáról a kar
humánpolitikai referense napra kész nyilvántartást vezet, amely nem selejtezhető.
Jelen szabályzatot a Kari Tanács a 2016 február 26. ülésén megtárgyalta és a 41/2015/2016
számú határozatával jóváhagyta.
A jelen szabályzatot a SZIE Szenátus a 2016. március 16-i ülésén jóváhagyta, a szabályzat a
rákövetkező naptól hatályos.
Jelen szabályzat a kari Szervezeti és Működési Rend 2. számú melléklete.
Budapest, 2015. március 22.
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