
SZABÁLYZAT A PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLÁN KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (továbbiakban: Főiskola) által alapított kitüntetések 

adományozása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdés 

hc) pontja és a 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának26.§ (1) bekezdés  f)  

pontja alapján a Szenátus az alábbi szabályzatot alkotja. 

ELSŐ RÉSZ 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

a) a Főiskolával alkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

álló személyekre, 

b) a Főiskolával jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott feltételek 

fennállta esetén, 

c) a Főiskolával hallgatói jogviszonyban álló személyekre. 

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Főiskola által alapított főiskolai kitüntetésekre. 

(3) A jelen szabályzatban foglalt főiskolai kitüntetések adományázására vonatkozó 

eljárási rendet, valamint a kitüntetések megjelenési formáját, részletes leírását rektori 

utasítás határozza meg. 

MÁSODIK RÉSZ 

A SZENÁTUS ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK 

Koppenbachi Vilmos Kitüntetés 

2. § (1) A Koppenbachi Vilmos kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a 

hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személynek adományozza, aki vagy amely a Főiskola és a 

Pécsi Tudományegyetem együttműködése terén jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött 

be. 

(2) A kitüntetés évente egy alkalommal adományozható. 

HARMADIK RÉSZ 

A rektor által saját hatáskörében adományozható 

kitüntetések és elismerések 

PPHF Év Oktatója Díj 



3. § (1) A Főiskola rektora Év Oktatója Díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik a 

kiemelkedő oktató munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás 

területén. 

(2) A díjhoz pénzjutalom nem jár. 

(3) A díjban részesülő személy a PPHF címerével ellátott emlékplakettet kap.  

PPHF Év Kutatója Díj 

4. § (1) A Főiskola rektora Év Kutatója Díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik 

kiemelkedő kutatói munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tudomány területén. 

(2) A díjhoz pénzjutalom nem jár. 

(3) A díjban részesülő személy a PPHF címerével ellátott emlékplakettet kap.  

 

Hallgatói díjak 

Főiskolai Közösségért Díj 

5. § (1) A rektor Főiskolai Közösségért Díjat adományoz évente hallgatóknak a főiskolai közösségi élet 

területén végzett tevékenysége elismeréseképpen. 

(2) A díjban részesülő személy a Főiskola címerével ellátott emlékplakettet kap, valamint a 

mindenkori Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy havi összegének megfelelő pénzjutalmat.  

NEGYEDIK. RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6. § Jelen szabályzatot a Szenátus 2022.  május 19. napján az xxx. számú határozatával fogadta el. A 

szabályzat a fenntartó általi jóváhagyás napján lép hatályba. 

 


