A nemzeti, illetve egyetemi ünnepek és megemlékezések rendje
A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti, illetve egyetemi ünnepek és megemlékezések rendjéről
Magyarország Alaptörvényének figyelembe vételével az alábbi szabályzatot alkotta meg és fogadta el.
Magyarország nemzeti ünnepei
1. §
(1) Magyarország nemzeti ünnepei:
a) március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére,
b) augusztus 20-a, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére, Magyarország
hivatalos állami ünnepe,
c) október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
(2) Március 15-e méltó megünneplése egyetemi ünnepségen történik, melynek keretei között kerül sor
a munkahelyi kitüntetések átadására.
(3) Az augusztus 20-ai és az október 23-ai ünnepeken az egyetem vezetői, oktatói, kutatói és dolgozói
a Debrecen Megyei Jogú Város által szervezett ünnepségen vesznek részt.
(4) A nemzeti ünnepek tiszteletére a Debrecen Megyei Jogú Város által szervezett koszorúzási
ünnepségeken az egyetem képviselteti magát.
Egyetemi ünnepek, rendezvények
2. §
(1) Tanévnyitó ünnepi tanácsülés (szeptember)
a) tanévnyitó ünnepi tanácsülés egyetemi szinten kerül megtartásra, időpontjáról, illetve
lebonyolításának módjáról a Rektori Vezetés dönt;
b) a tanévnyitó ünnepi tanácsülés szervezési feladatait a Rektori Hivatal látja el, a koordinálásért a
rektori hivatalvezető felelős.
(2) Magyar Tudomány Ünnepe (november)
a) a Magyar Tudomány Ünnepét tudományos rendezvénysorozattal kell megünnepelni;
b) a rendezvénysorozat zárásaként kerül sor az őszi doktoravató, habilitációs oklevél átadó ünnepségre
november utolsó szombatján;
c) az ünnepi rendezvénysorozat programját egyeztetni kell az MTA-DAB elnökségével;
d) a Tudomány Ünnepe alkalmával a szervezeti egységek is szervezhetnek tudományos konferenciát.
Ennek koordinálását a Tudományos Igazgatóság végzi.

(3) Minden évben június első szombatján kerül megtartásra a nyári doktoravató, habilitációs oklevél
átadó ünnepség.
(4) A tanévzáró diplomaosztó ünnepi nyilvános tanácsülés előkészítése, illetve szervezése a karok
hatáskörébe tartozik, a Rektori Hivatal segítséget nyújt a lebonyolításhoz.
Szervezeti egységek önálló ünnepségeinek és megemlékezéseinek rendje
3. §
(1) A szervezeti egységek a jelen szabályzatban felsoroltakon túlmenően - korábbi hagyományaikat
figyelembe véve – jogosultak saját rendezvények megszervezésére.
(2) A szervezeti egységek az eseti megemlékezések időpontját - a meghívótervezet megküldésével kötelesek a kabinetfőnöknek bejelenteni.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Jelen Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 2015. április 23. napján tartott ülésén, a
20/2015. (IV. 23.) szám alatt meghozott határozatával fogadta el, rendelkezéseit 2015. április 24.
napjától kezdődően kell alkalmazni.
(2) Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyetemi Tanács 2000. április 27én tartott ülésén elfogadott „A Magyar Köztársaság állami ünnepeiről szóló 1991. évi VIII. törvényben
felsorolt, illetve az egyetemi ünnepek és megemlékezések rendje” című szabályzat.
Debrecen, 2015. április 23.
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