A Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzata
__________________________________________________________________________________________________________

INDOKLÁS
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta,
hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott
elismerés évtizedes sikere alapján – , a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság
méltányolására Mestertanár Aranyérem kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb
megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag
elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában
megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és
elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően
eredményes, áldozatos munkát végeztek.
A MESTERTANÁR ARANYÉREM KITÜNTETÉS LEÍRÁSA
1) Emlékérem. Aranyozott, 925-ös finomságú ezüst anyagú, 42,5 mm átmérőjű, 3 mm
vastagságú érem, homlokzati oldalán Raffaello: Az athéni iskola című művének részlete
alapján készített motívummal, Mestertanár felirattal; hátoldalán Országos Tudományos
Diákköri Tanács körfelirattal, virág motívummal és az alapítás évét megörökítő 1998
felirattal. Az érem homlokzati oldala Bognár György szobrász-művész alkotása, hátoldala
pedig – amely a dátum kivételével azonos a Pro Scientia Aranyérem hátoldalával –
Kocsis Előd szobrászművész alkotása.
2) Kitűző. Az éremhez kisméretű aranyozott kitűző is tartozik.
3) Oklevél. A kitüntetés odaítéléséről szóló, az Országos Tudományos Diákköri Tanács
elnöke, az Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatásért felelős miniszter által
aláírt okirat.
4) Pénzjutalom, amelynek összege az OTDT aktuális gazdasági helyzetétől és a szponzorok
támogatásának mértékétől függ. Amennyiben a pénzjutalom az OTDT hatáskörében nem
biztosítható, az OTDT elnöke levélben fordul a felsőoktatási intézmények vezetőihez az
általuk irányított egyetemen vagy főiskolán dolgozó Mestertanár Aranyérmesek anyagi
elismerésének ügyében.

A KITÜNTETÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI
1) Kiterjedt és eredményes témavezetői tevékenység.
A kitüntetésre olyan személy jelölhető, aki számos eredményes önképzőköri munka
témavezetője volt.
2) Diákokat érintő tudományszervezői tevékenység.
A kitüntetés odaítélésénél fontos szempont a hallgatókat érintő tudományszervezői
tehetséggondozó tevékenység megléte.
3) Az 1. és 2. pont közül legalább az egyik esetben szükséges a legalább 10 éves
eredményes munka megléte és dokumentált igazolása.
4) A kitüntetés kétévenként, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően,
annak ünnepélyes záró rendezvényén kerül kiosztásra.
5) Országosan alkalmanként legfeljebb 55 kitüntetés adományozható. Legfeljebb 47 db
kitüntetés adományozásáról a rangsorolt szakmai bizottsági felterjesztések alapján, a
szekcióban elnyert Pro Scientia és Pro Arte Aranyéremnek megfelelő számban, a szekció
szakmai bizottsága által kialakított rangsor alapján az Országos Tudományos Diákköri
Tanács által felkért Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság dönt. További 8 db
kitüntetést az OTDT Elnöksége saját hatáskörében, a fent leírt automatizmus miatt
hátrányosan érintett (Pro Scientia Aranyérmet nem nyert) szekciók jelöltjeinek, vagy
olyan személyeknek ítélheti oda, akik a jelölés feltételeinek mindenben megfelelnek, de
maguk a jelölés folyamatában részt véve nem kerülhettek a jelöltek közé (pl. szakmai
bizottsági elnök, intézményi TDK-felelős, stb.). A döntésben érintett személy nem vehet
részt. Az alkalmanként adományozható maximum 55 kitüntetés csak elegendő számú
megfelelő jelölt esetén osztható ki.
6) A Mestertanár Aranyérem kitüntetést egy személy 10 éven belül csak egyszer kaphatja
meg.
7) A kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és
Iskolateremtő Mestertanár elismerés (elismerő oklevél és az OTP Fáy András Alapítványának díja).
A KITÜNTETÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK ÜGYRENDJE
1) A Mestertanár Aranyérem kitüntetésre a felsőoktatási intézmények/karok TDT-elnökei az
odaítélési feltételek figyelembe vételével az OTDT honlapján közzétett és onnan
letölthető adatlapokon szekciónént legfeljebb két személyre tehetnek jelölést. A honlapról
letöltött és kitöltött dokumentációt (az egyéni jelölőlapokat, és az összesítő lapot) egy
példányban, a jelölésben résztvevők által aláírva, az aktuális OTDK központi
felhívásában megadott határidőig, az intézményi/kari TDT-elnöknek kell az OTDT
Titkárság részére postai úton megküldenie.
2) A jelöléshez szükséges dokumentáció:
2.1) Témavezetői tevékenység esetében minden jelöltnél dokumentálni kell, hogy hány
pályamunka, hány hallgatótól készült témavezetése alatt és mikor, milyen fórumokon és
milyen eredménnyel (helyezések, díjazások, kitüntetések, közös publikáció) szerepeltek

hallgatói. Az egyéni jelölőlapokon szakdolgozat, diplomamunka, PhD-dolgozat vezetése
is szerepeltethető, de ezek az értékelésnél másodlagosak.
2.2) A hallgatókat érintő tudományszervezői munkánál elsősorban a következő
tevékenységek dokumentálása szükséges: az intézményi, kari, szakterületi TDK-felelősi
tisztség; önképzőköri tudományos munka szervezése és propagálása; OTDT szakmai
bizottsági tagság; bírálói és/vagy zsűrizési feladatok vállalása intézményi/kari/szakterületi
Tudományos Diákköri Konferenciákon és/vagy Országos Tudományos Diákköri
Konferenciákon (OTDK); diákköri rendezvények, szakmai továbbképzések, konferenciák
szervezése; a TDK-tevékenység és a kiemelkedő pályamunkák publikációk, szakdolgozat
formájában való lezárásának ösztönzése, elismertetése; a kiemelkedő teljesítményű TDKs hallgatók tudományos pályájának támogatása.
3) Az OTDT Titkárság a szakmai bizottságok elnökeihez továbbítja a szekciónként
összesített, és megfelelően dokumentált javaslatokat a beküldési határidőt követő három
héten belül.
4) A szakmai bizottságok vagy az általuk felkért szűkebb körű (4-5 fő, köztük egy elnök) ad
hoc bizottságok kialakítják szekciónként a felterjesztési rangsort, az alábbiak szerint:
4.1) A rangsor kialakítását végző bizottság – figyelembe véve az OTDT által ajánlott
szempontrendszert is – maga határozza meg munkamódszerét. Munkájába szükség esetén
külső szakértőket is bevonhat.
4.2) A rangsor kialakítását végző bizottság ülése abban az esetben határozatképes, ha
azon legalább az elnök és a tagok 50 %-a jelen van, és azok különböző intézményeket
képviselve reprezentálják a szakmai bizottság összetételét. A bizottság
szavazattöbbséggel határoz, és a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
4.3) Amennyiben valamelyik bizottsági tag jelöltté válik, fel kell menteni, és új tagot kell
helyére választani.
5) Szekciónként legfeljebb 5 rangsorolt felterjesztés tehető, amelyet rövid indoklással, a
sorrend kialakítását végző bizottság üléséről készített jegyzőkönyvvel, a döntésben
résztvevők aláírásával hitelesítve kell az OTDT Titkárságára megküldeni.
6) Az OTDT Titkársága a szakmai bizottságoktól, vagy az azok által felkért ad hoc
bizottságoktól beérkezett, rangsorolt felterjesztéseket az OTDT Pro Scientia Aranyérem
Odaítélő Bizottság rendelkezésére bocsátja. Ennek ülésén, a Pro Scientia és Pro Arte
Aranyérmek odaítélésével egyidejűleg, a fentebb leírt automatizmus alapján a
szekciókhoz rendelt, legfeljebb 47 Mestertanár Aranyérem is odaítélésre kerül. A döntést
követően az eredményeket az OTDT honlapján az OTDT Titkárság publikálja.
7) Az OTDT Elnökségének hatáskörébe tartozó Mestertanár Aranyérem kitüntetések
adományozását a Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság ülését követő 3 hónapon
belül el kell végezni. Az OTDT Elnökségének hatáskörébe tartozó kitüntetésekre
vonatkozóan – az OTDT Vezetői Értekezletének véleményét is megismerve – az OTDT
elnöke tesz javaslatot, figyelembe véve a szekciók számára a rangsorok alapján már
kiosztott kitüntetéseket is. Az OTDT Elnökségének döntését követően a kitüntetetteket az
OTDT honlapján az OTDT Titkárság publikálja.

8) A kitüntetés átadására az aktuális OTDK ünnepélyes záró rendezvényén, széleskörű
nyilvánosság mellett a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. A kitüntetést az
OTDT felkérésére az oktatásért felelős miniszter adja át az OTDT elnökével együtt.
9) Az OTDT gondoskodik arról, hogy a kitüntetetteket az átadási ünnepségre megjelenő,
megfelelően színvonalas kiadványban mutassa be.
Jelen Szabályzatot az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1998. április 28-i ülése
elfogadta és ezzel hatályba lépett. A Szabályzat módosításra került az Országos
Tudományos Diákköri Tanács 2011. november 4-i, 2014. október 17-i, valamint 2018.
május 24-i ülésén.
Budapest, 1998. április 28.
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