1/2017 dékáni utasítás
Nevesített emlékhelyek kialakításáról a TTK-n

I. A jelen utasítás szabályozza a TTK hozzájárulásával a Kar területén, a kari közös területen és a
kar által használt épületek udvarán kialakítandó nevesített emlékhelyek létrehozásának feltételeit,
különösen
1. szoborállítás
2. tanterem, laboratórium elnevezése
3. emléktábla állítása
4. emlékfa ültetése
vonatkozásában.
II. Az I. pontban nevesített emlékhely létrehozását a Kar annak a személynek az emlékére
támogatja, aki
1. hosszú időn keresztül aktív kapcsolatban volt a a Karral (pl. alumnus, oktató, díszdoktor)
2. akinek a számára a szakmailag illetékes intézet az emlékhely felállítását támogatja
3. aki dokumentálhatóan kiemelkedő és nemzetközi szintű eredményeket ért el az által művelt
tudományban, ezáltal neve a diákok számára ismert és személye példaképül állítható eléjük
4. nem kevesebb, mint 5 éve hunyt el
III. A II. pontban felsorol feltételek teljesülése esetén előnyt élveznek az ELTE vagy a TTK volt
vezetői (rektorok, dékánok)
IV. Egy intézet által kizárólagosan használt területen lévő helyiség (zárt laboratórium, intézeti
szemináriumi szoba) elnevezésének feltételeit illetve eljárásrendjét az illetékes intézet a jelen
utasítástól függetlenül saját hatáskörében szabályozhatja. Az ilyen elnevezés legfeljebb addig marad
hatályban, amíg az adott helyiség megmarad az intézet kizárólagos használatában. Hasonló
szabályzás vonatkozik az intézeti területen kitehető fénykép, emléktábla esetére.
V. A Kari közös termek elnevezése tárgyában ki kell kérni a társkarok dékánjainak hozzájárulását.
Nem egyhangú vélemény esetében az ingatlangazdához lehet fordulni.
VI. Eljárásrend:
1. Az emlékhely állítását a dékán vagy valamelyik intézet kezdeményezheti.
2. Egyéni kezdeményezéssel az illetékes intézet igazgatójához kell fordulni.
3. A kezdeményezés során megfogalmazott javaslatot megtárgyalja a TTK Tudományos
Tanácsa, amely megvizsgálja a II. pontban felsorolt feltételek teljesülését, és egyetértése
esetén javaslatot tesz az emlékhely felállításáról a Kari Tanácsnak.
4. A Kari Tanács dönt arról, hogy a TTK támogatja-e az emlékhely felállítását.
5. Az emlékhely kialakításának költségeinek előteremtése a kezdeményező felelőssége.
VII. A Kari Tanács az emlékhelyek állításának feltételeit szabályzatban rögzítheti. A jelen utasítás
ezen szabályzat elfogadásával hatályát veszti.
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