A TÁJÉPÍTÉSZETI KARI TANÁCS ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERŐ
CÍMEK ALAPÍTÓLEVELEI

27/2008/09. KT határozat:
A Kari Tanács egyhangú, 12 igen szavazattal jóváhagyta a
Tájépítészeti Kari Tanács kitüntetéseinek és elismerő címeinek
alapítóleveleinek módosítását és egységes szerkezetbe történő
foglalását.

Budapest, 2009. június 12.

I. ORMOS IMRE ÉREM

1. A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tanácsa módosítja az 1988-ban a Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetem Tanács által a Táj- és Kertépítészeti Szak megalapításának 25 éves
évfordulója alkalmából alapított ORMOS IMRE ÉREM (1988-2000-ig Emlékérem) alapító
levelét.
2. Az Érem alapításának célja, hogy
a) méltó emléket állítson az önálló tájrendezési és kertépítészeti diszciplínák, valamint a
Táj- és Kertépítészeti Szak létrehozásának és az ebben több évtizedes munkássággal
meghatározó szerepet betöltő Ormos Imre, Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi
tanárnak,
b) kitüntesse vele azokat a hazai és külföldi szakembereket, akik a tájrendezés és a
kertépítészet terén kimagasló tevékenységet fejtettek ki, illetve akik a szakterület
fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárultak.
3. Az Érmet a Kar Tanácsa adományozza általában évente egy alkalommal 1 fő számára, amelyet
ünnepélyes keretek között nyilvános tanácsülésen a Dékán ad át. Az Érem adományozására
első ízben a Táj- és Kertépítészeti szak megalapításának 25. évfordulója alkalmából 1988.
májusában rendezett tudományos ülésen került sor.
4. Az Érem odaítélésénél az alábbi szempontokat kell fokozott figyelemmel értékelni:
–

a szakterületen kiemelkedő oktatási tevékenység tudományos eredmények, illetve
szakirodalmi munkásság;

–

országos vagy nemzetközileg is elismert több éves tervezői, építési vagy a
szakterületen kifejtett más gyakorlati munkásság;

–

kiemelkedő szakmai-közéleti tevékenység.

5. Az Érem adományozására javaslatot tehetnek:
–

a Tájépítészeti Kar tanszékeinek vezetői;

–

a szakterületen működő intézmények, vállalatok, gazdálkodó szervezetek vezetői;

–

szakmai és szervezetek vezetői.

A javaslatokat a Tájépítészeti Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani.

6. Az Érem adományozására beérkezett javaslatokat Előkészítő Bizottság (továbbiakban:
Bizottság) értékeli.
Elnöke:

a Tájépítészeti Kar Dékánja

Titkára:

a Bizottság tagjai közül a Dékán bízza meg
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Tagjai:

a Tájépítészeti Kar tanszékeinek vezetői, tanácskozási joggal
meghívást kap az Ormos Imre Alapítvány és a Magyar Építész Kamara
Táj- és Kertépítészeti Tagozat egy-egy képviselője.

A Dékán a Bizottság javaslatát a Kar Tanácsa elé terjeszti, amely az adományozásról dönt.
7. A kitüntetés: Érem és Oklevél
Az Érem bronzból készül, kör alakú, 10 cm átmérőjű. Felső lapján Ormos Imre portréját
ábrázolja, és „Ormos Imre 1903-1979” feliratot tartalmazza. Hátsó lapja „Kimagasló táj- és
kertépítészeti tevékenységért” feliratot és a szakmai területre jellemző motívumot tartalmaz. Az
Érem tokban kerül átadásra.
Az Éremhez tartozik az annak adományozását tanúsító oklevél, amelyet a Dékán az Éremmel
együtt ad át a kitüntetettnek.
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II. TÁJÉPÍTÉSZETI KAR ÉRDEMES DOLGOZÓJA

1. A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kari Tanácsa (továbbiakban: Kari Tanács)
elismerő oklevelet alapít a Tájépítészeti Kar Érdemes Dolgozója elnevezéssel, azon a BCE
Tájépítészeti Karon (továbbiakban: Kar) közalkalmazotti jogviszonyban, oktató-kutató és további
munkakörökben foglalkoztatottak részére, akik a Karon, az oktatás, kutatás érdekében
kiemelkedő szakmai, közéleti munkát végeztek, példamutató magatartást tanúsítottak.
2. Az oklevelet évente maximum 3 fő kaphatja. Az oklevél ugyanazon személy részére több
alkalommal is adományozható, de öt éven belül csak egy alkalommal.
3. Az oklevél adományozására a Kar szervezeti egységeinek vezetői tehetnek javaslatot.
4. A beérkezett felterjesztések odaítélésének előkészítését a kari vezetés (tanszékvezetői
értekezlet) végzi.
5. Az oklevél odaítéléséről, a Kari Tanács dönt.
6. Az oklevél átadására évente ünnepélyes kari rendezvény keretében kerül sor. Az oklevelet a
Kar dékánja adja át.
7. Az elismerés a Tájépítészeti Kar Érdemes Dolgozója díszoklevél és jutalom adományozásával
jár. A jutalom összege a mindenkori egyetemi tanári illetmény 20%-a.
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