A 8/2020. (06.20.) számú dékáni utasítással módosított 8/2019. (04.15.) számú dékáni
utasítás
a kari kitüntetések adományozásáról

I. Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya

1. § (1) Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed:
a) a Karral közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyekre,
b) a PTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a Kar tevékenységét jelentős mértékben
támogató személyekre, jelen utasításban meghatározott feltételek fennállta esetén,
c) a PTE nyugdíjasának, amennyiben nyugdíjazása előtt az a) vagy b) pontba tartozó
jogviszonnyal bírt és egyebekben megfelel a fenti pontokban részletezett feltételeknek,
d) a PTE-vel jogviszonyban nem álló személyekre a jelen utasításban meghatározott feltételek
fennállta esetén,
e) a Karral hallgatói jogviszonyban álló személyekre,
f) a Kar oktatási egységeire és egyéb szervezeti egységeire.
(2) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Kar által adományozott kitüntetésekre és díszoklevelekre,
valamint azok adományozására vonatkozó eljárási rendre.
II. A Kar oktatási-kutatási szervezeti egységei számára adható elismerések
Legjobban Oktató Elméleti Intézet
2. § (1) A dékán évente egyszer a “Legjobban oktató elméleti intézet” címet adományozza azoknak
a szervezeti egységeknek, melyek kiemelkedő oktatási tevékenységet végeznek.
(2) A címet az ÁOK három elméleti intézete nyerheti el, a végzős hallgatók szavazatai alapján. A
hallgatók a szavazólapon legfeljebb három kiválónak tartott intézetet jelölhetnek meg, a
szavazólapon első helyre felírt intézet 3, a második helyen szereplő 2, a harmadik 1 pontot kap.
(3) A címet elnyerő szervezeti egység vezetője számára a dékán az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap
keretében oklevelet ad át és pénzbeli díjazásban részesíti.
Legjobban Oktató Klinika
3. § (1) A dékán évente egyszer a “Legjobban oktató klinika” címet adományozza azoknak a
szervezeti egységeknek, melyek kiemelkedő oktatási tevékenységet végeznek.
(2) A címet a Klinikai Központ három betegellátó egysége nyerheti el, a végzős hallgatók szavazatai
alapján. A hallgatók a szavazólapon legfeljebb három kiválónak tartott klinikát jelölhetnek meg, a
szavazólapon első helyre felírt klinika 3, a második helyen szereplő 2, a harmadik 1 pontot kap.
(3) A címet elnyerő szervezeti egység vezetője számára a dékán az Egyetemi Orvos- és
Fogorvosnap keretében oklevelet ad át és pénzbeli díjazásban részesíti.
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Az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája
4. § (1) A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ elnökének javaslatára évente egy alkalommal,
három elméleti intézetet és három klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája címmel.
(2) A cím átadására évente, az Újévi Koccintás keretében kerül sor.
(3) A kitüntetett intézetek és klinikák oklevelet kapnak és pénzjutalomban részesülnek.
III. A munkatársak számára adható elismerések
Pro Facultate Medicinae díj
5. § (1) A dékán Pro Facultate Medicinae díjat adományoz az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontjában
felsorolt személyek közül azon személynek, aki oktató-nevelő, tudományos, gyógyító, megelőző,
igazgatási, szervezési, gazdasági vagy egyéb munkaterületen kiemelkedő érdemeket szerzett,
munkájával, magatartásával a Karnak jó hírnevet szerzett, a Kar fejlődése, felvirágoztatása
érdekében elévülhetetlen munkássággal rendelkezik.
(2) A díj arany fokozatát a dékán, a Dékáni Tanács véleményének kikérését követően, évente egy
fő részére adományozza. Az arany fokozattal járó díszoklevelet és plakettet a dékán az Egyetemi
Orvos- és Fogorvosnap keretében adja át. A kitüntetett személy pénzjutalomban részesül. (3) A díj
ezüst fokozatát a Kari Tanács, a dékán véleményének kikérését követően, az intézetigazgatók
javaslata alapján évente három fő részére adományozza. A fokozat odaítéléséről a Kari Tanács
titkos szavazással dönt. Az ezüst fokozattal járó díszoklevelet, plakettet és pénzjutalmat a dékán
az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap keretében adja át.
(4) A díj bronz fokozatát a Kari Tanács a szervezeti egységvezetők javaslata alapján évente négy fő
részére adományozza. A fokozat odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt. A bronz
fokozattal járó díszoklevelet, névre szóló plakettet és pénzjutalmat a dékán az Egyetemi Orvos- és
Fogorvosnap keretében adja át.
(5) A díj posthumus változatát (arany fokozat) a dékán, a Dékáni Tanács véleményének kikérését
követően, évente egy fő részére adományozhatja. Az arany fokozattal járó díszoklevelet,
emlékérmet a dékán az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap keretében adja át a posthumus kitüntetett
hozzátartozójának.
(6) A Pro Facultate Medicinae plakett 7 cm átmérőjű, 4 mm vastag bronz öntvény, melynek egyik
oldalán Nagy Lajos király arcképe és a pécsi székesegyház látható, félkörívben a „Pro Facultate
Medicinae” felirat. Az érem másik oldala a Janus Pannonius Klinikai Tömböt ábrázolja, körívben
a „Pécsi Tudományegyetem Emlékérme” felirattal.
Dékáni dicséret
6. § (1) A dékán saját jogán, vagy a szervezeti egység vezetőjének ajánlása alapján dicséretben
részesíti azt a dolgozót, aki legalább 20 éve közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll a Karral (illetve jogelőd intézményével), és tartósan kiemelkedő színvonalú
munkát végez, továbbá azokat a személyeket, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, aktív
segítőkészségükkel járultak hozzá a Kar népszerűségének növeléséhez és pozitív elismertségéhez.
(2) A dékáni dicséret átadására évente, az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap keretében kerül sor.
(3) A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló oklevelet kap és pénzjutalomban
részesül.
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Dékáni Elismerő Oklevél
7. § (1) A dékán saját jogán, vagy a szervezeti egység vezetőjének javaslatára Dékáni Elismerő
Oklevelet adományozhat annak a dolgozónak, aki közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll a Karral, továbbá a Karon működő munkacsoport tagjai részére
kiemelkedő munkájuk elismeréséül.
(2) A dicséretben részesülő személy, illetve a munkacsoport tagjai az adományozást igazoló
oklevelet kap és pénzjutalomban részesül.
Romhányi Emlékérem
8. § (1) A dékán Romhányi Emlékérmet adományozhat évente egy-egy fő elméleti, illetve klinikai
tárgyat oktató munkatársnak, akik a végzős hallgatók szavazatai alapján magas színvonalú
oktatómunkát végeznek tantermi előadások keretében.
(2) Az emlékérmet a legtöbb szavazatot szerzett oktatók kapják.
(3) A díjazottak egy kb. 8 cm átmérőjű, névre szóló emlékérmet kapnak, melynek egyik oldalán
néhai Dr. Romhányi György neve, arcképe és az 1905-1991 évszámok, másik oldalán körívben “ A
Pécsi Tudományegyetem Emlékérme” felirat, a kitüntetett neve és az adományozás éve szerepel.
(4) A kitüntetés átadására az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap keretében kerül sor. A kitüntetettek
pénzjutalomban részesülnek.
Kiváló Gyakorlatvezető
9. § (1) A „kiváló gyakorlatvezető” címet a, végzős hallgatók szavazatai alapján adományozza a
dékán azoknak az oktatóknak, akik kiváló munkát végeznek a gyakorlati oktatás területén.
(2) A hallgatók a szavazólapon legfeljebb három kiválónak tartott oktatót jelölhetnek meg, a
szavazólapon első helyre felírt oktató 3, a második helyen szereplő 2, a harmadik 1 pontot kap.
(3) A címet megkapó oktatók számát a bizottság a dékánnal egyeztetve határozza meg.
(4) A díjazottak egy kb. 4 cm átmérőjű névre szóló emlékérmet kapnak, melynek egyik oldalán a
kar címere babérkoszorúval körbefuttatva és körívben „Universitas Medicinae Quinquecclesiensis”
felirat, másik oldalán a „Pécsi Tudományegyetem Kiváló Gyakorlatvezető” felirat, a kitüntetett
neve és az adományozás éve szerepel babérkoszorúval körbefuttatva.
(5) A címet elnyerő oktató számára a dékán az Egyetemi Orvos- és Fogorvosnap keretében
emlékérmet és oklevelet ad át. A címet elnyerők pénzjutalomban részesülnek.
Kari címerrel ellátott óra
10. § (1) A Karon egyetemi tanári és egyetemi docensi kinevezésben részesülő munkatársak számára
az Újévi koccintás alkalmával a dékán a Kar címerével ellátott órát adományoz.
(2) Az óra hátlapján egyetemi tanárok esetében a „full professor”, egyetemi docensek esetében az
„associate professor” felirat és az oktató aláírás, továbbá a Karon kiadott órák számát jelző sorszám
található.
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IV. A Kar hallgatói számára adható elismerések
Az évfolyam kiemelkedő hallgatója
11. § (1) A dékán “Az évfolyam kiemelkedő hallgatója” címet adományozza annak a hallgatónak,
aki évfolyamán a legkiválóbb tanulmányi eredményt érte el. A címet szakonként, nyelvi
programonként, évfolyamonként egy-egy hallgató nyerheti el.
(2) A címet az a hallgató kaphatja meg, aki az alábbi feltételek mindegyikének egyidejűleg megfelel:
a) a legutóbbi lezárt tanév mindkét félévének korrigált kreditindexe egyaránt magasabb, mint
4,5,
b) a felvett tárgyakból számított súlyozott átlag mindkét félévben magasabb, mint 4,3, valamint
c) mindkét félévben legalább 22 kreditet teljesített és egyben a mintatantervben az adott
tanulmányi periódusra előírt kötelező tárgyak kreditjeinek legalább 80%-át az adott tanévben
teljesítette.
(3) A hallgatót azon legmagasabb tanulmányi periódushoz (hagyományosan “évfolyamhoz”)
tartozónak kell tekinteni, melynek – a mintatanterv alapján – valamennyi kötelező tárgyát (a
tárgyévben vagy korábban) teljesítette.
(4) A fenti követelményeknek megfelelt hallgatók közül az adott évfolyamon a két félév súlyozott
átlagainak átlagát tekintve a legmagasabb értéket elért hallgató kapja a címet. Egy évfolyamról több
hallgató is megkaphatja a díjat, ha a fenti követelményeknek megfelel és súlyozott átlaga meghaladja
a 4,9-et.
(5) Ha egy évfolyamon nincs a követelményeknek megfelelő hallgató, senki nem kap az évben az
adott évfolyamról elismerést.
(6) A címmel járó oklevél a Tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra.
Dékáni Elismerő Oklevél
12. § (1) A dékán saját jogán, illetve a Hallgatói Önkormányzat vagy az oktatási dékánhelyettes
javaslatára Dékáni Elismerő Oklevelet adományozhat annak a hallgatónak, aki kiemelkedő
közösségi munkájával hozzájárul a Kar népszerűségének növeléséhez és pozitív elismertségéhez.
(2) A Dékáni Elismerő Oklevélben részesülő személy pénzjutalomban részesül.
Mestyán Gyula-díj
13. § (1) A Kar Mestyán Gyula-díjjal jutalmazhat évente szakonként egy fő, a Karon tanuló végzős
hallgatót, aki kiemelkedő tudományos diákköri (TDK) tevékenységet végzett.
(2) A díj odaítélését a TDK tanács végzi, az oktatási dékánhelyettes felügyeletével, a pályázati
kiírásban közzétett szempontrendszer alapján.
(3) A díjazott oklevelét a diplomaosztón veszi át. A díj pénzjutalommal jár.
Bajnóczky-díj
14. § (1) A dékán Bajnóczky-díjat adományozhat a Kar és a Klinikai Központ oktatója, egyéb
dolgozója, valamint a Kar hallgatója részére, aki az adott évben irodalmi, zenei, képzőművészeti,
színművészeti, fotóművészeti vagy táncművészeti területen kiemelkedő tevékenységet végzett.
(2) A díjat évente két fő – egy fő hallgató és egy fő dolgozó – kaphatja.
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(3) A díj odaítéléséről a dékán előterjesztése alapján négyfős kuratórium dönt, melynek tagjai:
 a mindenkori diákjóléti dékánhelyettes,
 néhai Dr. Bajnóczky István özvegye vagy az általa meghatalmazott személy,
 a Kar egy magyar hallgatója,
 a Kar egy külföldi hallgatója.
(4) A díj 9 cm átmérőjű, 7 mm vastag bronz öntvény, melynek egyik oldalán néhai Dr. Bajnóczky
István arcképe, az érem alsó harmadában “Bajnóczky-díj” felirat látható. Az érem másik oldalán
körívben a “Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar” felirat és középen a díjazott
neve, valamint az adományozás évszáma olvasható.
(5) A díj átadására a kari Adventi Koncert alkalmával kerül sor, a díjazott oklevelet és pénzbeli
elismerést kap.
Erzsébet gyűrű
15.§ (1) A Kar a 2018/2019-es tanévtől kezdődően a „summa cum laude“ minősítéssel végző
hallgatók részére az orvoskar címerével díszített, 14 karátos arany Erzsébet-gyűrűt adományoz
kiemelkedő tanulmányi eredményük elismeréséül.
(2) A gyűrű átadására minden évben az orvosavatások alkalmával kerül sor.

V. Díszoklevelek adományozása
16. § (1) A díszoklevelek adományozásának célja a Kar volt hallgatói életútjának elismerése,
diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés.
(2) Díszoklevél adományozható a Kar illetve jogelődje azon volt hallgatóinak, akik
a) 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szereztek diplomát,
b) közmegbecsülésre méltók és
c) hozzájárultak az Egyetem hírnevének öregbítéséhez.
(3) Díszoklevél illeti meg azt a volt hallgatót is, aki az adományozási eljárás során elhalálozott.
(4) A díszoklevél fajtái:
a) arany (50 éve szerzett diploma),
b) gyémánt (60 éve szerzett diploma),
c) vas (65 éve szerzett diploma),
d) rubin (70 éve szerzett diploma) és
e) platina (75 éve szerzett diploma).
(5) A díszoklevél adományozását a Kar, illetve jogelődeinek volt hallgatója kezdeményezheti.
(6) A kérelmeket a Dékáni Hivatal Titkárságához kell benyújtani, átadására az Egyetemi Orvos- és
Fogorvosnap keretében kerül sor.
VI. A kitüntetések adományázására vonatkozó eljárási szabályok
17. § (1) A jelen utasításban részletezett kitüntetésekre vonatkozó javaslatok összegyűjtése,
döntéshozatalra való előkészítése a Dékáni Hivatal Titkárság feladata.
(2) A kitüntetésekre vonatkozó javaslatot egy példányban kell benyújtani, és indokolással kell ellátni.
Amennyiben a javaslattevő több személy kitüntetésére tesz előterjesztést, abban egyértelmű
rangsort kell felállítania.
(3) A kitüntetett személyekről és oklevelekről a Dékáni Hivatal Titkársága nyilvántartást vezet.
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(4) A Legjobban Oktató Elméleti Intézet, a Legjobban Oktató Klinika, Romhányi Emlékérem és a
Kiváló Gyakorlatvezető díjak esetében a dékán által felállított ad hoc bizottság összesíti és értékeli
a jelöltekre leadott szavazatokat a bizottság ügyrendjében meghatározott szabályok alapján.
(5) A kitüntetésekhez járó pénzjutalmak meghatározásának szabályait és az utasítás kiadásának
évében érvényes összegeket az utasítás melléklete tartalmazza.

VII. A kitüntetések visszavonása
18. § (1) A Kari Tanács megfoszthatja kitüntetésétől azt a személyt, aki arra méltatlanná vált.
(2) A kitüntetéstől megfosztott személy az adományozást tanúsító díszoklevelet és plakettet a Kari
Tanács határozatának kézbesítését követő 15 napon belül köteles a Dékáni Hivatal részére átadni.
(3) A megfosztás tényét a nyilvántartásba be kell vezetni.

VIII. Hatályba léptető rendelkezés
19. § Jelen utasítás 2020. június 20. napján lép hatályba.

Pécs, 2020. június 20.

Dr. Nyitrai Miklós
dékán
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Melléklet a 8/2020. (06.20.) számú Dékáni Utasításhoz
Az ÁOK Kari kitüntetéseihez járó pénzösszegek meghatározásának szabályai
1. A pénzjutalommal járó kitüntetések esetében a pénzjutalmak összegének megállapítása a
Kormány által rendeletben meghatározott, a kitüntetés adományozásának évében érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege és a megállapított szorzó figyelembe
vételével történik.
2. Az összegek 5.000 Ft-ra kerekítve kerülnek megállapításra, a kerekítés általános szabályai
szerint.
3. Az egyes kitüntetésekre megállapított szorzók és a 2020-ban érvényes, a fentiek szerint
számított összegek az alábbiak:

Megnevezés

Szorzó

1.

Legjobban Oktató Elméleti Intézet és Klinika
vezetője

2.

Az év kiválóan teljesítő intézet/klinika vezetője

3.

2020.
évi
összeg

2.-3. §

2,00

320 000 Ft

4. §

2,35

380 000 Ft

2,50

405 000 Ft

ezüst fokozat

2,00

320 000 Ft

bronz fokozat

1,50

240 000 Ft

6. §

1,25

200 000 Ft

7.-12. §

1,25

200 000 Ft

Pro Facultate Medicinae
arany fokozat
5. §

4.

Dékáni dicséret

5.

Dékáni Elismerő Oklevél

6.

Romhányi emlékérem

8. §

2,25

360 000 Ft

7.

Kiváló Gyakorlatvezető

9. §

1,00

160 000 Ft

8.

Mestyán Gyula díj

13. §

1,00

160 000 Ft

9.

Bajnóczky-díj

14. §

2,00

320 000 Ft
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