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Preambulum 

A kari szabályzat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Foglalkoztatási 

Követelményrendszer elnevezésű Szabályzat rendelkezéseire tekintettel határozza meg a kari 

kitüntetések adományozási rendjét.  

 

 

 

I. fejezet 

A KAR ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK 
 

A Kar által alapított kitüntetések, elismerések 

2.§  

(1) A Kar által alapított kitüntetések az alábbiak:  

a) Pro Facultate Rerum Metallicarum emlékérem (alapítás éve: 1989) 

b) Tanulmányi Emlékérem arany, ezüst és bronz fokozat (alapítás éve: 1967) 

 

(2) A Kar által alapított elismerések az alábbiak:  

a) Kiváló Gólya Elismerő Oklevél (alapítás éve: 2019) 

b) Dékáni Elismerő Oklevél (alapítás éve: 2021) 

 

 

Pro Facultate Rerum Metallicarum emlékérem adományozásának rendje 

3. §  

(1) A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsa Pro Facultate Rerum Metallicarum emlékérmet kíván 

adományozni azon nem kari polgároknak, akik több éves kimagasló tevékenységükkel 

jelentősen hozzájárultak a Kar célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához és a Kar hazai, 

valamint nemzetközi hírnevének erősítéséhez. 

(2) A Pro Facultate Rerum Metallicarum Emlékérem 45 mm átmérőjű kör alakú, ezüst színű 

fémérme, amelynek egyik oldalán alapvető bányászati műveleteket végző férfialak ábrája és 

„Pro Facultate Rerum Metallicarum” felirat, másik oldalán pedig a bányászatot jelképező 

motívum és „Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar” felirat, valamint az 1735-ös 

évszám látható.  

(3) Az adományozás formája: 

a) A kitüntetés adományozására a Kar dékánja, dékánhelyettesei és a Kar szervezeti 

egységeinek vezetői tehetnek javaslatot. 

b) A kitüntetés odaítéléséről a Kari Tanács titkos szavazással dönt. 

c) Pro Facultate Rerum Metallicarum emlékérmet évente legfeljebb 3 személy kaphat. 

d) A kitüntetést ünnepélyes keretek között a Kar dékánja adja át, évente egy alkalommal. 
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e) Az emlékéremhez a kar díszoklevelet adományoz. 

f) A kitüntetéshez pénzjutalom nem jár. 

 

 

Tanulmányi Emlékérem adományozásának rendje 

 

4. § 

 
(1) A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának Tanácsa, követve a jogelőd, a 

selmeci bányászati tanintézet 1747-ben, a legkiválóbb hallgatók elismerésére elindított 

rendszerét, 1967 októberében az 1/1967/68. sz. határozatával Tanulmányi Emlékérmet 

alapított a kiváló bányamérnök hallgatók jutalmazására. Az alapító szabályzatot a 

Bányamérnöki Kar Tanácsa 1987. december 16-i ülésén módosította. Az emlékérem 

adományozását jogfolytonosan a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara is 

megtartja. 

(2) A Tanulmányi Emlékérem, követve az 1755-ben alapított érmet, 45 mm átmérőjű kör alakú 

fémérme, amelynek egyik oldalán alapvető bányászati műveleteket végző férfialak ábrája és 

„Metallifodinarum Culturae Studium Praemiat” felirat, másik oldalán pedig a bányászatot 

jelképező motívum és a korábbi jogelőd kar nevét idéző „Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Kar” felirat, valamint az 1735-ös és 1949-es évszám látható. Arany, ezüst és 

bronz színben készül. 

(3) Az adományozás feltételei: 

a) A kitüntetésben részesülhet minden olyan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

alapképzési és mesterképzési szakos hallgató, akinek tevékenysége a szabályzatban 

lefektetett elveknek folyamatosan megfelel, valamint 

b) Alapképzési szakos hallgatók esetében: 

ba)  A Tanulmányi Emlékérem arany fokozatát olyan hallgató nyerheti el, akinek 

kreditindexe (ösztöndíj átlag) egyetlen félévben sem volt kisebb 3,00-nál, és az 

utolsó két aktív féléve mindegyikében meghaladta a 4,60-t. 

bb)  A Tanulmányi Emlékérem ezüst fokozatát olyan hallgató nyerheti el, akinek 

kreditindexe (ösztöndíj átlag) egyetlen félévben sem volt kisebb 3,00-nál, és az 

utolsó két aktív féléve mindegyikében meghaladta a 4,40-t. 

bc)  A Tanulmányi Emlékérem bronz fokozatát olyan hallgató nyerheti el, akinek 

kreditindexe (ösztöndíj átlag) egyetlen félévben sem volt kisebb 3,00-nál, és az 

utolsó két aktív féléve mindegyikében meghaladta a 4,20-t. 

bd)  Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő első éves hallgató emléklapban részesülhet. 

c) Mesterképzési szakos hallgatók esetében: 

ca)  A Tanulmányi Emlékérem arany fokozatát olyan hallgató nyerheti el, akinek 

kreditindexe (ösztöndíj átlag) egyetlen félévben sem volt kisebb 3,50-nél, és az 

utolsó két aktív féléve mindegyikében meghaladta a 4,60-t. 

cb) A Tanulmányi Emlékérem ezüst fokozatát olyan hallgató nyerheti el, akinek 

kreditindexe (ösztöndíj átlag) egyetlen félévben sem volt kisebb 3,50-nél, és az 

utolsó két aktív féléve mindegyikében meghaladta a 4,40-t. 
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cc)  A Tanulmányi Emlékérem bronz fokozatát olyan hallgató nyerheti el, akinek 

kreditindexe (ösztöndíj átlag) egyetlen félévben sem volt kisebb 3,50-nél, és az 

utolsó két aktív féléve mindegyikében meghaladta a 4,20-t. 

cd)  A mesterszakos hallgatók részére kiosztott arany-, ezüst-, és bronzérmek 

mennyiségét az adott naptári évben a március 15-ét megelőző Kari Tanács Ülés dönti 

el, figyelembe véve azt, hogy a kiosztott érmek száma nem haladhatja meg a tavaszi 

félévre beiratkozott mesterszakos hallgatók 8%-át (kerekítve egész főre). 

(4) Hatályos fegyelmi büntetés a Tanulmányi Emlékérem elnyerését kizárja. 

(5) Az adományozás formája:  

a) A Tanulmányi Emlékérem adományozása a Dékáni Tanács előterjesztése alapján történik, 

az Emlékérem egyes fokozatainak odaítéléséről a Műszaki Földtudományi Kar Tanácsa 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a Kar 

dékánjának szavazata dönt. 

b) A Tanulmányi Emlékérmeket ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal a Kar 

dékánja adja át. 

c) A Tanulmányi Emlékérem elnyerését a hallgató elektronikus indexébe is be kell vezetni. 

d) A Tanulmányi Emlékéremhez a Kar pénzjutalmat ad. 

 

 

Kiváló Gólya Elismerő Oklevél adományozásának rendje 

5. §  

(1) A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának kiemelt célja, hogy az alapszakos 

képzéseire minél több tehetséges és motivált hallgató nyerjen felvételt. Ennek elősegítése 

érdekében – a képzés minőségének, gyakorlatorientáltságának fejlesztése mellett – a 

legmagasabb felvételi eredménnyel rendelkező elsőéves hallgatókat Kiváló Gólya Elismerő 

Oklevéllel és indító tanulmányi ösztöndíjjal (a továbbiakban: Ösztöndíj) jutalmazza. 

(2) A Kar éves szinten összesen 400.000 Ft-ot (azaz négyszázezer forintot) fordít költségvetéséből 

az ösztöndíjprogram teljesítésére. 

(3) Az adományozás feltételei: 

a) Kiváló Gólya Elismerő Oklevelet vehet át az, a Miskolci Egyetem Műszaki 

Földtudományi Karának nappali tagozatára felvett és beiratkozott négy alapszakos 

hallgató, akik a felvételi eljárás során a legmagasabb felvételi pontszámot érték el. 

b) Az elismerés pénzjutalommal jár: személyenként 100.000.-Ft (azaz egyszázezer forint) 

értékű ösztöndíj-kiegészítés formájában, amely az első évfolyam első szemeszterében, 

egy összegben kerül kiutalásra. 

(4) Az adományozás formája: 

a) A Kiváló Gólya Elismerő Oklevél adományozására évente egy alkalommal, minden 

tanév I. félévében kerül sor.  

b) A Kar által alapított Elismerő Oklevél és az ösztöndíj odaítéléséről a Kar dékánja dönt a 

Dékáni Hivatal által előkészített rangsor alapján. 

c) Az ösztöndíj folyósítását a Hallgatói Központ végzi a Kar Dékáni Hivatalának hivatalos 

levele alapján.   
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Dékáni Elismerő Oklevél adományozásának rendje 

6. §  

(1) A Dékáni Elismerő Oklevél adományozásának célja, hogy méltó módon elismerje és 

megörökítse azon személyek teljesítményét, akik az adott tanévben hozzájárultak a Műszaki 

Földtudományi Kar fejlődéséhez, jó hírének öregbítéséhez. 

(2) Dékáni Elismerő Oklevelet vehet át: 

a) a Kar valamennyi munkavállalója, kimagasló teljesítménye alapján, 

b) a Kar hallgatói, kiváló tanulmányi munka és/vagy közéleti tevékenyég alapján. 

(2) Az adományozás formája: 

a) A Dékáni Elismerő Oklevél adományozásáról a Kar dékánja saját hatáskörben dönt. 

b) A Dékáni Elismerő Oklevél átadására évente egyszer kerül sor.  

c) Az elismeréssel pénzjutalom nem jár. 

d) Dékáni Elismerő Oklevelet évente legfeljebb 3 személy kaphat. 

 

 

 

 

II. fejezet 

A KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

7. §  

(1) A Műszaki Földtudományi Kar által adományozott kitüntetésekről, elismerésekről az 

adományozás éve szerinti bontásban a Kar Dékáni Hivatala elektronikus nyilvántartást vezet.  

(2) A kari kitüntetések díszokleveleinek formájául szolgáló minták jelen szabályzat mellékletét 

képezik. 

(3) Az át nem vett kitüntetéseket a Dékáni Hivatal páncélszekrényében kell őrizni. 

(4) Vis Maior helyzet esetén a kitüntetés, az emlékérem, az oklevél a Kitüntetett előzetes 

hozzájárulása mellett postai úton is eljuttatható részére. 
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III. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

8. §  

Jelen szabályzatot a Műszaki Földtudományi Kar Tanácsa 44./2021. számú határozatával fogadta el. 

Hatályba lépésének napja 2021. június 1. 

 

Miskolc, 2021. május 11. 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Mucsi Gábor  

 Dékán  

 a Kari Tanács elnöke  
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