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Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen
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A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az állami, az egyetemi és a kari ünnepek, valamint megemlékezések lebonyolításának rendjére – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. törvény, Magyarország Alaptörvénye és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései alapján – az alábbi Szabályzatot alkotja.

I. Fejezet:
Az Egyetemen rendezhető ünnepek, megemlékezések
1. Az Egyetemen rendezhető ünnepségek, megemlékezések:
● Magyarország nemzeti ünnepei,
● a Szegedi Tudományegyetem Napja (november 11.),
● a Szenátus ünnepi, nyilvános ülései,
● a kari tanácsok ünnepi, nyilvános ülései,
● a Szent-Györgyi Albert Napok,
● az egyetemi/kari jubileumi ünnepségek.

II. Fejezet:
Magyarország nemzeti ünnepei
2. Magyarország nemzeti ünnepeit Magyarország Alaptörvénye határozza meg.
● március 15-e, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékére,
● augusztus 20-a, az államalapítás és az államalapító Szent István emlékére,
● október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
Javaslat a nemzeti ünnepek megtartására
3. A 2. pontban felsorolt nemzeti ünnepek alkalmával az Egyetem vezetői, oktatói, kutatói, más beosztású alkalmazottai és hallgatói a Szeged, illetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városok Polgármesteri Hivatalai által szervezett ünnepi rendezvényeken vesznek részt.
4. A nemzeti ünnepek tiszteletére a Polgármesteri Hivatal által szervezett ünnepi rendezvényeken, valamint a koszorúzási ünnepségeken az Egyetem minden esetben képviselteti magát.
5. A nemzeti ünnepeken Magyarország zászlaját az Egyetem, illetve a karok központi épületére ki kell
tűzni, a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. számú
rendeletben előírtak alapján. A nemzeti zászlóra (lobogóra) vonatkozó rendelkezések maradéktalan
érvényesítéséről a gazdasági és műszaki főigazgató gondoskodik.
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III. Fejezet:
A Szenátus ünnepi, nyilvános ülései
7.a) A Szenátus az alábbi esetek alkalmával tart ünnepi, nyilvános tanácsülést:
● Szegedi Tudományegyetem Napja (ezen az ünnepi ülésen kerülhet sor a „Professor Emeritus”, az
egyetemi magántanári, címzetes egyetemi tanári és a címzetes főiskolai tanári címek átadására),
● tanévnyitó ünnepség,
● doktori (PhD) fokozatok átadása (tanévenként 2 alkalommal),
● tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa) avatás (alkalomszerűen).
b) Az ünnepi tanácsülések pontos időpontját és részletes programját – a Szenátus véleményének figyelembevételével – a rektor határozza meg.
c) Az ünnepi ülések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szervezői és adminisztrációs feladatokat – az egyetemi főtitkár irányításával – a Rektori Hivatal látja el.
8. A Szenátus ünnepi, nyilvános tanácsülést tart a „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel történő doktorrá avatás alkalmával. A rendezvény előkészítéséért és lebonyolításáért az
egyetemi főtitkár a felelős.
9. A Szenátus ünnepi üléseire meg kell hívni: a felsőoktatásért felelős minisztert, Szeged Megyei Jogú
Város polgármesterét, a Megyei Közgyűlés elnökét.

IV. Fejezet:
A kari tanácsok ünnepi, nyilvános ülései
10.a) Az Egyetem szervezetében működő karok az alábbi esetekben tartanak ünnepi, nyilvános ülést:
● az I. évfolyamos hallgatók fogadása és eskütétele (beiktatása),
● diplomák, oklevelek, jubileumi díszoklevelek átadása,
● a Kari Tanács döntése alapján.
b) Az a) pontban meghatározott ünnepi ülések időpontját és programját a dékán határozza meg.
c) Az ünnepségek előkészítéséért és lebonyolításáért a dékáni hivatal vezetője a felelős.
d) Az ünnepi tanácsülésekre meghívandó személyek körét a dékán jelöli ki.

V. Fejezet:
Egyéb ünnepi rendezvények, megemlékezések
11. Szent-Györgyi Albert Napok
a) A Szent-Györgyi Albert professzor tiszteletére rendezendő ünnepségsorozat szervezője és lebonyolítója az Egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.
b) Az ünnepség időpontját és programját a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Tanácsa határozza meg, a Klinikai Központ elnökének javaslata alapján. Az ünnepség időpontjának kijelölése úgy történjék, hogy a rendezvény lebonyolítására a Nobel-díj odaítélésének (1937. október
28.) és átadásának (1937. december 10.) két időpontja közötti, hónappal és nappal jelölt határidőn belül kerüljön sor.
c) A Szent-Györgyi Albert Napok programját az Egyetem rektorával előzetesen egyeztetni kell.
d) Az ünnepi rendezvényre meghívandó személyekre vonatkozóan a Szabályzat 9. és 10.d) pontjában foglaltak az irányadók.
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12. Jubileumi ünnepségek, megemlékezések
a) Az Egyetem, illetve a Kar alapítása évfordulójának megünnepelése jubileumi ünnepségen történik. A jubileumi ünnepség megrendezése ügyében a Szenátus/Kari Tanács dönt és határozza
meg programját.
b) Az ünnepség szervezői és rendezői a Rektori Hivatal, illetve a kari hivatalok.
c) Az ünnepségekre meghívandó személyekre vonatkozóan a Szabályzat 9. és 10.d) pontjában
foglaltakat kell alkalmazni.
d) A Karok által szervezett jubileumi ünnepséget a rektorral előzetesen egyeztetni kell.
13. A hallgatói önkormányzatiság és az egyetemi autonómia napja
a) A magyarországi első autonóm, önszerveződő hallgatói mozgalom a MEFESZ megalakulásának (1956. október 16.) tiszteletére szervezett megemlékezés minden év október 16-án, a hallgatói önkormányzat által kerül megrendezésre.
b) A megemlékezés programját az EHÖK Elnöksége határozza meg.
c) A megemlékezés programját az Egyetem rektorával előzetesen egyeztetni kell.
d) Az ünnepi rendezvényre meghívandó személyekre vonatkozóan a Szabályzat 9. pontjában foglaltak az irányadók.
14. Rektori hatáskörbe tartozó magasabb vezetői és vezetői megbízások, rektori hatáskörbe tartozó kinevezések, valamint habilitációs oklevelek, díszoklevelek és kitüntetések átadó ünnepsége
a) A pályázat alapján kiadott vezetői megbízások, oktatói, kutatói munkakörre szóló kinevezések,
habilitációs oklevelek, díszoklevelek és kitüntetések ünnepélyes átadására az egyetemen évente
egyszer, központi egyetemi ünnepség keretében kerül sor.
b) Az ünnepség tárgyévi, a tanév utolsó, rendes Szenátus ülését követő időpontját a rektor jelöli ki,
az ünnepséget a Rektori Hivatal szervezi.
c) Az ünnepségre az érintetteknek, a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság, valamint a habilitációs
referens tájékoztatásának figyelembe vételével a rektor meghívót küld.
d) Amennyiben a kinevezés és/vagy vezetői megbízás kezdő napja négy héttel vagy annál hoszszabb időtartammal megelőzi az ünnepség kitűzött időpontját, a foglalkoztatott részére a kinevezés és/vagy megbízás átadása hivatalos levélben történik.

VI. Fejezet:
Záró rendelkezések
14. Az Egyetem karai jogosultak a Szabályzatban felsoroltakon túlmenően – egyéb ünnepi rendezvények megszervezésére, lebonyolítására. Ezeket a rendezvényeket az Egyetem rektorának előzetesen be kell jelenteni, a rendezvény programjának egyidejű bemutatásával.
15. Az ünnepségeken a rektor vagy helyettese, illetőleg a Kar vezetője vagy helyettese elnököl.
16. Az ünnepi és egyéb rendezvények szervezését a kijelölt időpont előtt legalább 1 hónappal meg kell
indítani. A rendezvény jellegének megfelelően kell elkészíteni a meghívandók névsorát. A rendezvényre szóló meghívókat a kijelölt időpont előtt legalább 10 nappal kell kiküldeni.
17. Nagy gondot kell fordítani az elnökség összetételének meghatározására. A protokoll névsor összeállítása után az elnökségbe meghívottakat levélben vagy a meghívóban elhelyezett kártyával kell
értesíteni és felkérni az elnökségben való részvételre. Az elnöki asztal ülésrendjére a hosszú asztalra vonatkozó protokolláris előírásokat kell alkalmazni.
18. A rendezvények alkalmával adott fogadásokra elsősorban az elnökség tagjait, a társintézmények/karok vezetőit, továbbá a rendezvényre meghívott magas rangú vendégeket kell meghívni, a
meghívóban elhelyezett kártyával.

4

Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen

19. A „Honoris Causa” doktorrá avató ünnepi nyilvános, egyetemi tanácsülésre – külföldi állampolgárok esetében – meg kell hívni az illetékes ország budapesti nagykövetét.
20. Az ünnepi rendezvényeken a rektor és a dékánok, valamint a meghívott intézmények rektorai (belés külföldi) tisztségük jelvényét viselik.
21. Az Egyetem a „Magyar Tudomány Napja” (november 3.) rendezvénysorozatban a Magyar Tudományos Akadémia által meghatározott program szerint vesz részt. Az egyetemi programot a tudományos rektorhelyettes koordinálja.
Záradék:
Jelen Szabályzat a 2000. november 27-én, a 74/2000–2001. számú határozattal elfogadott Intézményi
ünnepek és megemlékezések rendjéről szóló szabályzatot, valamint a szabályzathoz kapcsolódó módosítások 2013. év október 28. napján lezárt, hatályos szövegét tartalmazza egységes szerkezetben.
Az Intézményi ünnepek és megemlékezések rendjére vonatkozó szabályzat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét az Egyetem Szenátusa a 2013. év október hó 28. napján megtartott rendes
ülésén, a 223/2013. számú szenátusi határozatával fogadta el.
Jelen szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésnek minősül az Egyetem központi honlapján megjelenő Egyetemi Értesítőben történő elektronikus közzététel napja (http://www.u-szeged.hu/
egyetemi-ertesito).

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor

