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A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott
egyetemi kitüntetések és címek adományozásának intézményi szabályait (továbbiakban:
Szabályzat) az alábbiakban határozza meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
figyelembevételével.

I. Fejezet: A Szabályzat célja és hatálya
1. §
(1) A Szabályzat célja, hogy meghatározza az egyetemi kitüntetések és címek körét, leírását, az
adományozás feltételeit és rendjét, valamint az egyetemi kitüntetésekkel és címekkel járó jogokat és
kötelezettségeket.
(2) Jelen szabályzat hatálya kiterjed
a)
b)
c)
d)
e)

a DRHE oktatóira, tanáraira, egyéb alkalmazottaira, óraadóira és hallgatóira,
a DRHE gyakorlóhelyein a gyakorlati képzéseiben részt vevő személyekre,
a DRHE egykori főállású oktatóira, tanáraira vagy óraadóira,
a DRHE jogelőd intézményeinél 50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel korábban végzettekre,
mindazon személyekre, akik Debrecen város vagy a régió egyházi, társadalmi,
gazdasági életében, irányításában végzett munkája kapcsán aktívan elősegítették a
DRHE és jogelőd intézményei szellemi és anyagi gyarapodását.

(3) A tiszteletbeli doktori cím odaítélésének rendjét a DRHE Doktori és Habilitációs Szabályzata
rögzíti. A Doktori és Habilitációs Szabályzat a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.
számú mellékletét képezi.
(4) A munkáltatói jutalmakra vonatkozó szabályokat a DRHE Foglalkoztatási Követelményrendszere tartalmazza. A Foglalkoztatási Követelményrendszer a DRHE Szervezeti és Működési
Szabályzatának 8. számú mellékletét képezi.
(5) Ahol jelen szabályzat a DRHE megnevezést használja, ott a DRHE-t, a DRHE jogelőd
intézményeit, illetve a 2012. szeptember 1-jével a DRHE-ba integrálódott Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskolát és annak jogelőd intézményeit együttesen kell érteni.
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II. Fejezet: Egyetemi kitüntetések

A kitüntetések alapításának és adományozásának rendje
2. §
(1) A DRHE kitüntetéseinek alapítása, illetve ezek megszüntetése a Szenátus javaslattétele alapján a
fenntartó jogköre.
(2) A kitüntetések adományozása és visszavonása a Szenátus jogköre.
(3) A kitüntetések odaítéléséről – a jubileumi díszoklevelek kivételével – a Szenátus minden
esetben titkos szavazással határoz.
(4) A Szenátus által adományozható kitüntetések:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Díszpolgára Cím,
DRHE Emlékplakett,
Méliusz Emlékplakett,
Kölcsey Ferenc Emlékplakett,
DRHE – Elismerő Oklevél,
A DRHE Kiváló Hallgatója Díj,
Jubileumi arany, gyémánt, vas, rubin, gránit díszoklevél.

(5) A rektor saját hatáskörében Rektori Dicséretet adhat ki.
(6) Az adományozás célja
a) a munkaköri kötelezettséget magas színvonalon ellátott oktatói-nevelői, tudományos,
művészeti vagy azt segítő munka, valamint a református hagyományok és értékek
megőrzésének, továbbvitelének elismerése,
b) a DRHE jó hírnevét erősítő, szellemi és anyagi gyarapodását elősegítő tudományos,
művészi vagy társadalmi közéleti tevékenység elismerése,
c) a DRHE-n és jogelőd intézményeiben diplomát szerzett személyek szakmai életútjának
elismerése.
(7) A Szenátus által adományozható kitüntetés adományozását kezdeményezhetik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a rektor,
a rektorhelyettesek,
az intézetek vezetői,
a DRHE szolgáltató, valamint funkcionális szervezeti egységeinek vezetői,
a Szenátus állandó bizottságainak elnökei,
közös beadványban a Szenátus tagjainak több mint egyharmada,
jubileumi díszoklevelek esetében az a)-c) pontban megnevezett személyeken túl az
érintett személyek és azok hozzátartozói.

(8) Kitüntetés posztumusz nem adományozható.
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(9) A kitüntetések átadása tanévnyitó vagy tanévzáró nyilvános szenátusi ülésen, a Tudomány
Napjához kapcsolódó intézményi rendezvényen, illetve egyéb körülmények között történhet.
(10) A Szenátus az általa adományozott kitüntetéseket megvonhatja, ha a kitüntetett személy
a) kitüntetését bizonyítottan érdemtelenül kapta,
b) nem tartja tiszteletben a DRHE értékrendjét és szellemiségét, vagy a kitüntetésre egyéb
módon érdemtelenné, méltatlanná vált,
c) büntetett előéletűvé vagy cselekvőképtelenné vált,
d) azt maga kezdeményezi.
(11) A Szenátus az általa adományozható kitüntetések adományozását és megvonását – a
díszokleveleket kivéve – tagjai több mint kétharmadának igenlő szavazatával határozatban mondja
ki, jegyzőkönyvben rögzíti, és a Magyarországi Református Egyház hivatalos lapjában közzéteteti.
(12) A kitüntetések adományozásáról és visszavonásáról a Rektori Hivatal nyilvántartást vezet.
(13) A DRHE-n kívüli (állami, egyházi, minisztériumi, önkormányzati stb.) kitüntetésre a
felterjesztést a rektor kezdeményezi, és a Szenátus véleménynyilvánítása alapján, a vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően a rektor végzi.
(14) Az egyetemi kitüntetésekhez – a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Díszpolgára
Cím kivételével – pénzjutalom jár. Az erre a célra felhasználható keretösszeget a Szenátus a
költségvetés keretében évente állapítja meg. A kitüntetésekhez járó pénzjutalom összegét jelen
szabályzat 1. számú melléklete rögzíti.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Díszpolgára Cím
3. §
(1) A kitüntetés alapítási éve: 2012.
(2) A kitüntetés olyan személynek adományozható, aki az adományozáskor nem áll a DRHE
alkalmazásában, de a DRHE egykori főállású alkalmazottjaként vagy óraadójaként, illetve a város,
a régió egyházi, társadalmi, gazdasági életében, irányításában végzett munkája kapcsán
a) hosszú időn át és jelentős mértékben járult hozzá a DRHE oktatói-nevelői vagy
tudományos célkitűzéseinek megvalósításához, vagy
b) aktívan elősegítette a DRHE és jogelőd intézményeinek szellemi és anyagi
gyarapodását, vagy
c) szakmai munkájával a DRHE jó hírnevét öregbítve országos viszonylatban is
maradandót alkotott.
(3) A kitüntetés évente egy személynek adományozható.
(4) A kitüntetés egyazon személynek csak egyszer adományozható.
(5) Az egyetem díszpolgára jogosult részt venni
a) tanácskozási joggal a DRHE Szenátusának rendes és ünnepi, nyilvános ülésein,
b) meghívás alapján a DRHE egyéb rendezvényein,
c) felkérés alapján a DRHE-t képviselő delegációban.
(6) A kitüntetést oklevél és emlékplakett dokumentálja.
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(7) A kitüntetés leírása:
a) Az oklevél mérete: A/4. Szövege: „A Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Szenátusa ………. (név)…….. számára az egyetem szellemi, anyagi gyarapodását
segítő kiemelkedő szakmai tevékenységéért, az oktatás, kutatás, nevelés magas szintű
művelése érdekében kifejtett tevékenységéért A DEBRECENI REFORMÁTUS
HITTUDOMÁNYI EGYETEM DÍSZPOLGÁRA címet adományozza. Kelt:
Debrecen, ….(az adományozás dátuma)….., aláírás, rektor”
b) Az emlékplakett leírása: Meg kell terveztetni és le kell gyártatni.

DRHE Emlékplakett
4. §
(1) A kitüntetés alapítási éve: 2012.
(2) A kitüntetés olyan személynek adományozható, aki:
a) a DRHE-val legalább 15 éve oktatóként vagy tanárként foglalkoztatási jogviszonyban
áll, vagy a DRHE gyakorlóhelyeként is működő közoktatási intézményben,
egyházközségben, egyházi intézményben gyakorlatvezetőként legalább 15 éve segíti a
DRHE oktatói-nevelői munkáját,
b) munkaköri feladatait minden téren példamutatóan látja el, a DRHE oktatója, tanára
esetében a tantervi és órarendi kötelezettségeken túl vállal feladatokat az egyetem
irányításában, tudományos munkájában, hitéleti, kulturális és sporttevékenységének
szervezésében, irányításában, oktatói-nevelői céljainak megvalósításában,
c) tartósan, az országos szakmai körök által is elismert módon, kimagasló színvonalon
végzi oktatói-nevelői vagy tudományos/művészi alkotómunkáját,
d) javaslataival kezdeményező módon szolgálja a DRHE képzéseinek megújítását.
(3) A kitüntetés évente 1-2 személynek adományozható.
(4) A kitüntetés egyazon személynek csak egyszer adományozható.
(5) A kitüntetést oklevél és emlékplakett dokumentálja.
(6) A kitüntetés leírása:
a) Az oklevél mérete: A/4. Szövege: „A Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Szenátusa ………. (név)…….. számára az egyetem oktatói-nevelői céljainak
megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért a DRHE
EMLÉKPLAKETT kitüntetést adományozza. Kelt: Debrecen, ….(az adományozás
dátuma)….., aláírás, rektor”
b) Az emlékplakett leírása: Formája: kör alakú, átmérője …. mm. Szövege: első lap
.......... – portré dombormű, alul „DRHE Emlékplakett” szöveg, hátsó lap
..............dombormű, felső részben a „Debreceni Református Hittudományi Egyetem”,
alul „Debrecen” szöveg szerepel. A plakett készítője: ................ szobrászművész.
(Szerkesztés alatt)
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Méliusz Emlékplakett
5. §
(1) A kitüntetés alapítási éve: 2012.
(2) A kitüntetés olyan személynek adományozható, aki:
a) a DRHE-n legalább 15 éve oktatói munkakörben részt vesz a hitéleti szakokon folyó
oktatói-nevelői, tudományművelői és -szervezői munkában,
b) munkaköri feladatait minden téren példamutatóan látja el,
c) folyamatos foglalkoztatásának követelményein túlmenően vállal feladatokat a DRHE
oktatói-nevelői, művészeti/tudományművelői és -szervezési munkájában,
d) építi és ápolja a DRHE hazai és nemzetközi kapcsolatait,
e) tartósan, országos szinten is kimagasló színvonalon végzi tudományos/művészeti
alkotómunkáját.
(3) A kitüntetés évente 1-2 személynek adományozható.
(4) A kitüntetés egyazon személynek egyszer adományozható.
(5) A kitüntetést oklevél és emlékplakett dokumentálja.
(6) Az oklevél leírása:
a) formája: A/4-es papírméret,
b) szövege: „A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa ……….
(név)…….. számára, munkaköri feladatainak hosszú időn keresztül példamutató
ellátásáért, intézményünkben végzett tudományos/művészeti* alkotói és
tudomány/művészet-szervezési tevékenységéért, országos szinten is kimagasló
tudományos/művészi* alkotómunkájáért és ….(egyéb indoklás)…-ért a MÉLIUSZ
EMLÉKPLAKETT kitüntetést adományozza. Életére Isten áldását kérem,
alkotómunkájához pedig – egyetemünk egész közössége nevében – további szép
eredményeket kívánok. Kelt: Debrecen, 20... szeptember …(a szenátusi határozat
keltének dátuma)…, pecsét, a rektor aláírása.” (* a megfelelő szöveggel)
(7) Az emlékplakett leírása:
a) formája: kör alakú, 105 mm átmérőjű, 5 mm peremvastagságú öntött bronz plakett, kör
alakú, 125 mm átmérőjű, 35 mm magas esztergált fa díszdobozban,
b) első lapja: Méliusz Juhász Péter dombormű portréja, alatta ívelt felirat „Méliusz
Emlékplakett” szöveggel, rajta a tervező „GYÁ” monogramja,
c) hátsó lap: a Debreceni Református Hittudományi Egyetem belső udvarán az épület C
szárnyának látképe, kiemelve homlokzati timpanon, rajta az „Orando et laborando”
felirattal, alatta ívelt felirat: „DRHE”,
d) a plakett készítője: Győrfi Ádám szobrászművész.

Kölcsey Ferenc Emlékplakett
6. §
(1) A kitüntetés alapítási éve: 1992.
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(2) A kitüntetés olyan személynek adományozható, aki:
a) a DRHE-n legalább 15 éve oktatói vagy tanári munkakörben részt vesz a tanító,
és/vagy a többi világi szakon folyó oktatói-nevelői munkában,
b) munkaköri feladatait minden téren példamutatóan látja el,
c) folyamatos foglalkoztatásának követelményein túlmenően vállal feladatokat a DRHE
művészeti vagy tudományművelési és -szervezési munkájában,
d) építi és ápolja a DRHE hazai és nemzetközi kapcsolatait,
e) tartósan, országos szinten is kimagasló színvonalon végzi oktatói-nevelői és
tudományos/művészi alkotómunkáját.
(3) A kitüntetést évente 1-2 fő nyerheti el.
(4) A kitüntetés egyazon személynek egyszer adományozható.
(5) A kitüntetést oklevél és emlékplakett dokumentálja.
(6) Az oklevél leírása:
a) formája: A/4-es papírméret.
b) szövege: „A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa ……….
(név)…….. számára, munkaköri feladatainak hosszú időn keresztül példamutató
ellátásáért, intézményünkben végzett tudományos/művészeti* alkotói és
tudomány/művészet-szervezési tevékenységéért, országos szinten is kimagasló
tudományos/művészi* alkotómunkájáért és ….(egyéb indoklás)…-ért a KÖLCSEY
FERENC EMLÉKPLAKETT kitüntetést adományozza. Életére Isten áldását kérem,
alkotómunkájához pedig – egyetemünk egész közössége nevében – további szép
eredményeket kívánok. Kelt: Debrecen, 20... szeptember …(a szenátusi határozat
keltének dátuma)…, pecsét, a rektor aláírása.” (* a megfelelő szöveggel)
(7) Az emlékplakett leírása:
a) formája: kör alakú, 105 mm átmérőjű, 5 mm peremvastagságú öntött bronz plakett, kör
alakú, 125 mm átmérőjű, 35 mm magas esztergált fa díszdobozban,
b) első lapja: Kölcsey Ferenc dombormű portréja, tőle balra Kölcsey Ferenc domború
aláírása, tőle jobbra a tervező „GYÁ” monogramja,
c) hátsó lap: a Debreceni Református Hittudományi Egyetem belső udvarán az épület C
szárnyának látképe, kiemelve homlokzati timpanon, rajta az „Orando et laborando”
felirattal, alatta ívelt felirat: „DRHE”,
d) a plakett készítője: Győrfi Ádám szobrászművész.

DRHE – Elismerő Oklevél
7. §
(1) A kitüntetés alapítási éve: 2012.
(2) A kitüntetés olyan személynek adományozható, aki:
a) a DRHE-n legalább 5 éve foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyházi szolgálati
jogviszonyban áll,
b) munkaköri feladatait minden téren példamutatóan látja el,
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c) a munkakörében rögzített kötelezettségein túlmenően vállal a DRHE-n közérdekű
feladatokat.
(3) A kitüntetés évente 1-3 személynek adományozható.
(4) A kitüntetés egyazon személynek többször is odaítélhető, amennyiben az előző kitüntetés óta
legalább öt év már eltelt.
(5) Az oklevél leírása:
a) Mérete: A/4.
b) Az oklevél baloldalán 10x15 cm-es, selyemre készült rézkarc-lenyomat szerepel, a
rézkarc készítője: ...............
c) Az oklevél jobboldalán az alábbi szöveg szerepel: „………(név)……… a Debreceni
Református Hittudományi Egyetemen végzett kimagasló, példamutató munkájáért
ELISMERŐ OKLEVÉLBEN részesül. Aláírás: Kelt: Debrecen, ….(az adományozás
dátuma)….., aláírás, rektor”

A DRHE Kiváló Hallgatója Díj
8. §
(1) A kitüntetés alapítási éve: 2012.
(2) A kitüntetés a DRHE azon teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
mesterképzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatójának adományozható, aki:
a) a DRHE-n egyazon szakon négy legutóbbi aktív félévében legalább 100 kreditet
megszerzett,
b) tanulmányi átlageredménye (ösztöndíjindexe) a legutóbbi két, egymást követő aktív
tanulmányi félévében legalább 4,65,
c) kötelességeit a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek
megfelelően példamutatóan teljesíti,
d) a DRHE-n aktív közéleti tevékenységet folytat, vagy sikeresen szerepelt országos
tanulmányi, tanítási, szakmai, OTDK versenyen, rangos sportversenyen vagy kulturális
rendezvényeken.
(3) A díj évente 1-4 hallgatónak adományozható.
(4) A kitüntetés egyazon hallgatónak egyszer adományozható.
(5) A kitüntetést oklevél dokumentálja.
(6) Az oklevél leírása:
a) Mérete: A/4.
b) Az oklevél ...án ... cm-es, .... szerepel, a ... készítője: ...............
c) Az oklevél .....án az alábbi szöveg szerepel: „A Debreceni Református Hittudományi
Egyetem Szenátusa ……(név) hallgatót….. ……….(a tevékenység megjelölése,
melyért a kitüntetést kapja) ………… A Debreceni Református Hittudományi
Egyetem Kiváló Hallgatója Díjban részesíti. Kelt: Debrecen, …….(az adományozás
dátuma)……., aláírás, rektor” (Szerkesztés alatt)
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Jubileumi Díszoklevél
9. §
(1) A DRHE arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszoklevelet adományozhat annak, aki
oklevelét a DRHE valamely jogelőd intézményében ötven, hatvan, hatvanöt, hetven vagy hetvenöt
éve szerezte, megfelel e szabályzatban foglalt követelményeknek, szakmai életútja és életpályája
pedig méltó az egyetem elismerésére.
(2) A díszoklevél csak az alapoklevél alapján adományozható, a későbbiekben abba bevezetett
újabb bejegyzéshez, szakképzettséghez kapcsolódóan nem. Szintén nem alapozza meg új
díszoklevél kiadását az alapoklevélhez csatolt betétlap sem.
(3) A díszoklevél adományozását a diplomás személyesen vagy írásban kérheti, vagy azt az
egyetem vezetősége kezdeményezheti.
(4) A díszoklevél posztumusz nem adományozható, de a kitüntetésre felterjesztett személynek az
adományozásról szóló szenátusi határozat után bekövetkezett elhalálozása esetén a díszoklevél a
kitüntetett személy örököseinek posztumusz átadható.
(5) A díszoklevél iránti kérelmet írásban a Rektori Hivatalba kell benyújtani. A kérelemhez csatolni
kell:
a) a végzettséget igazoló oklevelet vagy annak másolatát,
b) a diplomás rövid szakmai életrajzát.
(6) Amennyiben a kérelmező/egykori hallgató már kapott díszoklevelet a DRHE-től, az újabb,
magasabb fokozatú díszoklevél kérése esetén elegendő a korábbi adományozásra hivatkoznia az
évszám és a fokozat megjelölésével.
(7) A Rektori Hivatal vezetője a kitűzött határidőig beérkezett kérelmeket összesíti, és azokat
továbbítja az oktatási rektorhelyettesnek.
(8) A díszoklevél adományozását – az oktatási rektorhelyettes előterjesztése alapján – a Szenátus
nyílt szavazással, jelenlévő tagjai több mint felének igenlő szavazatával határozatban mondja ki, és
a határozatot jegyzőkönyvben rögzíti.
(9) A díszoklevél adományozására az esedékesség évét megelőzően nem kerülhet sor.

Rektori Dicséret
10. §
(1) A kitüntetést a rektor a DRHE olyan alkalmazottjának vagy hallgatójának adományozhatja, aki
feladatait az intézmény bármely tevékenységi területén folyamatosan kiemelkedő hozzáértéssel és
szorgalommal végzi, vagy munkaköri kötelezettségei felett, külön díjazás nélkül, előre
meghatározott célfeladatot, többletfeladatot vállalt és teljesített. A kitüntetés odaítélése előtt a rektor
kikéri a Rektori Tanács véleményét.
(2) A kitüntetést évente 1-4 fő kaphatja meg.
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(3) A kitüntetés egyazon személynek többször is odaítélhető, amennyiben az előző kitüntetés óta
legalább három év már eltelt.
(4) A kitüntetés adományozását oklevél tanúsítja.
(5) Az oklevél leírása:
a) Mérete: A/4, a lap tetején a „Debreceni Református Hittudományi Egyetem” fejléc.
b) Baloldalán 10x15 cm rézkarc (készítője:.....................).
c) Jobboldalán az alábbi szöveg: „……(név)…… oktatót/dolgozót/hallgatót a …./….-es
tanév során …….. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem érdekében kifejtett
(megnevezett tevékenység)…… példamutató munkájáért dicséretben részesítem. Kelt:
Debrecen, ….(az adományozás dátuma)….., aláírás, rektor”. (Szerkesztés alatt)
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III. fejezet: Egyetemi címek
Az egyetemi címek alapításának és adományozásának rendje
11. §
(1) A Szenátus által adományozható egyetemi címek alapítása, illetve ezek megszüntetése a
Szenátus javaslattétele alapján a fenntartó jogköre.
(2) Az egyetemi címek adományozása és visszavonása a Szenátus jogköre.
(3) Az egyetemi címek adományozásáról a Szenátus minden esetben titkos szavazással határoz.
(4) A Szenátus által adományozható egyetemi címek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Professor Emeritus,
egyetemi magántanár,
címzetes egyetemi tanár,
címzetes főiskolai tanár,
címzetes egyetemi docens,
címzetes főiskolai docens,
mesteroktató,
mestertanár.

(5) Az adományozás célja:
a) a munkaköri kötelezettséget magas színvonalon ellátott oktatói-nevelői,
tudományos/művészeti munka, valamint a református hagyományok és értékek
megőrzésének, továbbvitelének elismerése,
b) a DRHE jó hírnevét, református jellegét és szellemiségét öregbítő, gyarapító
tevékenység elismerése.
(6) Egyetemi cím adományozását kezdeményezhetik:
a)
b)
c)
d)
e)

a rektor,
a rektorhelyettesek,
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
közös beadványban a Szenátus tagjainak több mint egyharmada,
a Szenátus állandó bizottságainak elnökei.

(7) Egyetemi címek posztumusz nem adományozhatók.
(8) Az egyetemi címek adományozásáról szóló okiratot a rektor ünnepélyes keretek között,
lehetőleg a Szenátus tanévnyitó vagy tanévzáró, nyilvános ünnepi ülésén vagy a Tudomány
Napjához kacsolódó intézményi rendezvényen adja át.
(9) A Szenátus az egyetemi címeket megvonhatja, ha a kitüntetett személy
a) egyetemi címét bizonyítottan érdemtelenül kapta,
b) nem tartja tiszteletben a DRHE értékrendjét és szellemiségét, vagy az egyetemi címre
egyéb módon érdemtelenné, méltatlanná vált,
c) büntetett előéletűvé vagy cselekvőképtelenné vált,
d) azt maga kezdeményezi.
(10) A visszavonás az adományozással azonos eljárási rend szerint történik.
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(11) Az egyetemi cím adományozását és megvonását a Szenátus tagjai legalább kétharmadának
igenlő szavazatával határozatban mondja ki, jegyzőkönyvben rögzíti.
(12) Az egyetemi címek adományozásáról és visszavonásáról a Rektori Hivatal nyilvántartást vezet.
(13) Címzetes egyetemi tanár és címzetes egyetemi docens cím az osztatlan mesterképzésben és az
MA mesterszakon oktató óraadónak adományozható. Címzetes főiskolai tanár és címzetes főiskolai
docens cím BA alapszakon oktató óraadónak adományozható.
(14) A 13–19. §-okban szabályozott egyetemi címekkel pénzjutalom vagy rendszeres pénzbeli
juttatás nem jár, de a kitüntetetteket a rektor saját hatáskörben, munkáltatói döntésen alapuló
pótlékban részesítheti. A professor emeritus cím díjazásáról a 12. § rendelkezik.

Professor Emeritus
12. §
(1) Annak, aki egyetemi tanári vagy főiskolai tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására
tekintettel foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a Szenátus Professor Emeritus vagy Professor
Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat.
(2) A Professor Emeritus címet olyan egyetemi tanár vagy főiskolai tanár kaphatja meg,
a) akinek teljes munkaidőre szóló, legalább 15 éves oktatói foglalkoztatási jogviszonya a
DRHE-val öregségi nyugdíjba vonulása miatt szűnik meg,
b) aki kimagasló szakmai teljesítménye és példamutató magatartása révén e cím
viselésére érdemes, és
c) aki foglalkoztatásának megszűnése után érdemleges szakmai munkával támogatja a
DRHE-n folyó oktatói-nevelői, tudományos kutatói vagy művészi alkotói munkát.
(3) A Professor Emeritus cím legfeljebb két évre adományozható, de – a cím odaítélésével
megegyező eljárási rend szerint – legfeljebb kétszer meghosszabbítható.
(4) A Professor Emeritus címmel rendelkezőt a címadományozás időtartamára pénzbeli juttatás
illeti meg, ami a címadományozást követő hónap első napjától jár. A juttatás mértéke havonta a Kjt.
szerinti mindenkori pótlékalap 500%-a.
(5) A Professor Emeritus oklevél mintáját jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Professor Emeritus cím viselője jogosult arra, hogy
a) e címet használja,
b) észrevételeivel, javaslataival írásban vagy szóban megkeresse a DRHE vezetőit és
hivatali testületeit,
c) részt vegyen a fokozatszerzési eljárásokban,
d) részt vegyen a doktorképzésben,
e) felkérésre a DRHE oktatói munkájába bekapcsolódva kurzusokat tartson és részt
vegyen a vizsgáztatásban,
f) a rektor előzetes felkérésére tudományos, művészeti vagy felsőoktatási fórumokon a
DRHE képviseletében eljárjon.
(7) A Professor Emeritus cím viselője a (6) bekezdés d)-f) pontjaiban megjelölt tevékenység
ellátásáért tiszteletdíjra vagy egyéb juttatásra nem jogosult.
(8) A Professor Emeritus címet a kitüntetett a címadományozás időtartama után is használhatja.
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Egyetemi magántanár
13. §
(1) Egyetemi magántanári cím olyan, a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló, teológiai
vagy pedagógiai habilitációval rendelkező személynek adható, aki óraadó oktatóként legalább két
éve részt vesz a DRHE oktatói-nevelői munkájában.
(2) Az egyetemi magántanár óraadóként ellátott oktatói feladatai mellett, külön díjazás nélkül, a
szakterületén, a választható tantárgyak vonatkozásában szabad tantárgyhirdetési joggal rendelkezik
annak a tudományágnak az előadására, amelyen habilitációját megszerezte, és amelyen óraadói
tevékenységét ellátja.
(3) A teológiai doktori fokozattal vagy teológiai habilitációval nem rendelkező magántanárnak a
hitéleti képzések területén olyan tantárgyak meghirdetésére van joga, amelyek a Doktori és
Habilitációs Tanács elnökének előzetes megítélése szerint interdiszciplinárisan kapcsolódnak a
hittudományokhoz.
(4) Az egyetemi magántanár felkérés szerint részt vehet a Doktori Iskola és a Doktori
Vizsgabizottságok munkájában, valamint a habilitációs eljárásokban.
(5) Az egyetemi magántanári cím adományozásáról a DRHE oklevelet állít ki, s erről anyakönyvet
vezet.
(6) Az egyetemi magántanári oklevél mintáját jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Amennyiben a DRHE egyetemi magántanárával foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az egyetemi
magántanár egyetemi tanári vagy főiskolai tanári kinevezéséig az egyetemi magántanár címet
egyetemi munkakörének együttes feltüntetésével továbbra is használhatja.

Címzetes egyetemi tanár
14. §
(1) Címzetes egyetemi tanári cím olyan, a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló,
doktori (PhD vagy DLA) fokozattal rendelkező személynek adományozható, aki saját szakterületén
legalább húsz éve dolgozik, országosan és nemzetközileg elismert szaktekintély, óraadó oktatóként
pedig a DRHE oktatói-nevelői munkájában legalább tíz éve részt vesz.
(2) A címzetes egyetemi tanári cím viselésére a kitüntetett személy addig jogosult, amíg a DRHE
oktatói-nevelői munkájában óraadóként részt vesz.
(3) Az címzetes egyetemi tanári oklevél mintáját jelen szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.

Címzetes főiskolai tanár
15. §
(1) Címzetes főiskolai tanári cím olyan, a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló,
doktori (PhD vagy DLA) fokozattal rendelkező személynek adományozható, aki saját szakterületén
legalább húsz éve dolgozik, országosan és nemzetközileg elismert szaktekintély, óraadó oktatóként
pedig a DRHE oktatási munkájában legalább öt éve részt vesz.
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(2) A címzetes főiskolai tanári cím viselésére a kitüntetett személy addig jogosult, amíg a DRHE
oktatói-nevelői munkájában óraadóként részt vesz.
(3) A címzetes főiskolai tanári oklevél mintáját jelen szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.

Címzetes egyetemi docens
16. §
(1) Címzetes egyetemi docensi cím olyan, a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló,
doktori (PhD vagy DLA) fokozattal rendelkező személynek adományozható, aki saját szakterületén
legalább húsz éve dolgozik, országosan elismert szaktekintély, óraadó oktatóként pedig a DRHE
oktatási-nevelői munkájában legalább öt éve részt vesz.
(2) A címzetes egyetemi docensi cím viselésére a kitüntetett személy addig jogosult, amíg a DRHE
oktatói-nevelői munkájában óraadóként részt vesz.
(3) A címzetes egyetemi docensi oklevél mintáját jelen szabályzat 6. sz. melléklete tartalmazza.

Címzetes főiskolai docens
17. §
(1) Címzetes főiskolai docensi cím olyan, a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
személynek adományozható, aki saját szakterületén legalább tíz éve dolgozik, országosan elismert
szaktekintély, óraadó oktatóként pedig a DRHE oktatói-nevelői munkájában aktívan részt vesz.
(2) A címzetes főiskolai docensi cím viselésére a kitüntetett személy addig jogosult, amíg a DRHE
oktatói-nevelői munkájában óraadóként részt vesz.
(3) A címzetes főiskolai docensi oklevél mintáját jelen szabályzat 7. sz. melléklete tartalmazza.

Mesteroktató
18. §
(1) Mesteroktató cím olyan, a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személynek
adományozható, aki a DRHE-n óraadó oktatóként legalább 10 éve kiemelkedő gyakorlati oktatóinevelői munkát végez.
(2) A mesteroktató cím viselésére a kitüntetett személy addig jogosult, amíg a DRHE oktatóinevelői munkájában óraadóként részt vesz.
(3) A mesteroktatói oklevél mintáját jelen szabályzat 8. sz. melléklete tartalmazza.
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Mestertanár
19. §
(1) Mestertanár cím a DRHE olyan oktatójának vagy tanárának adományozható, aki
a) legalább 15 éve áll oktatóként/tanárként a DRHE-val foglalkoztatási jogviszonyban,
b) kiemelkedő gyakorlati oktatói-nevelői munkát végez,
c) munkaköri feladatain túlmenően vállal közérdekű feladatokat a DRHE oktatói-nevelői
munkájában, tanszéke oktatásszervezési és adminisztrációs feladatainak ellátásában,
d) aktívan bekapcsolódik a DRHE közéletébe.
(2) A mestertanár cím viselésére a kitüntetett személy addig jogosult, amíg a DRHE-val
foglalkoztatási jogviszonyban áll.
(3) A mestertanári oklevél mintáját jelen szabályzat 9. sz. melléklete tartalmazza.

Átmeneti rendelkezések
20. §
(1) A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Szenátusa által 2011. augusztus 31. előtt
adományozott címzetes főiskolai tanár és címzetes főiskolai docens címek viselésére az érintett
személyek 2014. június 30-áig továbbra, óraadói megbízás nélkül is jogosultak.
(2) A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Szenátusa által 2011. augusztus 31. előtt
adományozott Professor Emeritus címek esetében a címadományozás időtartama a
címadományozástól számított 2 év, melynek lejárta után a professor emeritus címet a tulajdonosa
tovább viselheti, a címadományozással a 12. § (4) bekezdés szerint együtt járó pénzbeli juttatás
azonban a címadományozás időtartamának leteltével megszűnik.

Záró rendelkezések
21. §
(1) Jelen szabályzatot a DRHE Szenátusa a 2012. június 26-ai ülésén 149/2011-2012. sz.
határozatával elfogadta. Jelen szabályzat a fenntartó jóváhagyását követően, 2012. szeptember 15én lép hatályba.
(2) Jelen szabályzat 1. sz. módosítását a DRHE Szenátusa 2015. április 28-ai ülésén a 82/2014-15.
számú határozatával fogadta el, és az elfogadással egyező időponttól hatályba léptette.
(3) Jelen szabályzat 2. sz. módosítását a DRHE Szenátusa 2017. február 7-ei ülésén a 39/2016-17.
számú határozatával fogadta el, és 2017. március 01. napjától hatályba léptette.
Debrecen, 2017. február 7.
Dr. Bölcskei Gusztáv
rektor
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Mellékletek
1. számú melléklet: A kitüntetésekhez járó pénzjutalmak összege

Cím/Kitüntetés
1. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszpolgára
2. DRHE Emlékplakett
3. Méliusz Emlékplakett
4. Kölcsey Ferenc Emlékplakett
5. DRHE – Elismerő Oklevél
6. A DRHE Kiváló Hallgatója Díj
7. Jubileumi arany, gyémánt, vas, rubint, gránit díszoklevél
8. Rektori Dicséret

Évente
kiadható
1 fő
1-2 fő
1-2 fő
1-2 fő
1-3 fő
1-4 fő
tetszőleges
1-4 fő

* A táblázat csak a DRHE költségvetésének terhére kiadott pénzjutalmakat tartalmazza.
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Pénzjutalom*
--70.000.- Ft/fő
50.000.- Ft/fő
50.000.- Ft/fő
35.000.- Ft/fő
25.000.- Ft/fő
--30.000.- Ft/fő

2. számú melléklet: A Professor Emeritus/Emerita oklevél mintája

Professor Emeritus/Emerita
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
egyetemi/főiskolai tanár urat/úrhölgynek
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően a
professor emeritus/emerita
címet adományozzuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

............................................
rektor
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3. számú melléklet: Az egyetemi magántanári oklevél mintája

Egyetemi magántanári
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
habilitált doktor urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően az egyetemmel fennálló
óraadói jogviszonya idejére
...............................................tudományágban
egyetemünk
egyetemi magántanárává
nyilvánítjuk, és az ezzel járó jogokkal felruházzuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

............................................
rektor
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4. számú melléklet: A címzetes egyetemi tanári oklevél mintája

Címzetes egyetemi tanári
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
doktor urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően az egyetemmel fennálló
óraadói jogviszonya idejére
egyetemünk
címzetes egyetemi tanárává
nyilvánítjuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
oktatási rektorhelyettes

............................................
rektor
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5. számú melléklet: A címzetes főiskolai tanári oklevél mintája

Címzetes főiskolai tanári
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
doktor urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően az egyetemmel fennálló
óraadói jogviszonya idejére
egyetemünk
címzetes főiskolai tanárává
nyilvánítjuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
oktatási rektorhelyettes

............................................
rektor
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6. számú melléklet: A címzetes egyetemi docensi oklevél mintája

Címzetes egyetemi docensi
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
doktor urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően az egyetemmel fennálló
óraadói jogviszonya idejére
egyetemünk
címzetes egyetemi docensévé
nyilvánítjuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
oktatási rektorhelyettes

............................................
rektor
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7. számú melléklet: A címzetes főiskolai docensi oklevél mintája

Címzetes főiskolai docensi
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően az egyetemmel fennálló
óraadói jogviszonya idejére
egyetemünk
címzetes főiskolai docensévé
nyilvánítjuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
oktatási rektorhelyettes

............................................
rektor

24

8. számú melléklet: A mesteroktatói oklevél mintája

Mesteroktatói
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően tudatjuk, hogy
..........................................................
urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, az 19.... évben, ..................hónap ........ napján
született, miután az Egyetem Szabályzatában foglaltak szerint nevezettet erre méltónak találtuk,
a Törvény erejével ránk ruházott hatalomnál fogva, a mai naptól kezdődően az egyetemmel fennálló
óraadói jogviszonya idejére
egyetemünk
mesteroktatójává
nyilvánítjuk.

Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük, és részére kiszolgáltattuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
oktatási rektorhelyettes

............................................
rektor
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9. számú melléklet: A mestertanári oklevél mintája

Mestertanári
OKLEVÉL
Mi, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektora és Szenátusa
köszöntjük az olvasót, és ezennel hitelt érdemlően igazoljuk, hogy
..........................................................
urat/úrhölgyet
aki ..........................................városban/községben, …..... év ..................hónap ........ napján
született, s akit az Egyetem szabályzataiban foglaltak szerint arra méltónak találtunk,
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által ránk ruházott jogosítvánnyal élve,
a mai naptól kezdődően, az Egyetemmel fennálló jogviszonyának idejére
egyetemünk

Mestertanárává
nyilvánítottuk.
Ennek hiteléül ezt az oklevelet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem pecsétjével és
sajátkezű aláírásunkkal megerősítettük és részére kibocsátottuk.

Kelt Debrecenben, a 20........ évben, ....................hónap ..........napján.

p.h.

...................................................
oktatási rektorhelyettes

............................................
rektor
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