Alapító Okirat
Kosáry Domokos-díj
Kosáry Domokos-díj
Az elismerés alapítása, az adományozás rendje és feltételei

1. §
Az elismerés alapítása
A Kosáry Domokos-díjat a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltára
alapítja Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, nagy tekintélyű elnöke, Széchenyi-nagydíjas
történész, a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő egyénisége, a
tudományszervező könyvtárigazgató emlékének méltó megörökítésére, születésének 100.
évfordulója alkalmából.
2. §
A díj adományozása
A díj a könyvtárügy területén, a könyvtári, levéltári munka szervezésében több éven át elért
kimagasló eredmény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű
tevékenység, illetve a Könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás
elismeréseként adományozható. Jelenlegi és volt egyetemi könyvtárosoknak,
levéltárosoknak, egyetemi oktatóknak és kutatóknak (dolgozóknak), valamint egyetemen
kívüli személyiségeknek ítélhető oda.
3. §
A Kosáry Domokos-díj leírása
A Kosáry Domokos-díj zöld színű háttérrel 235 x 235 mm keretdobozban elhelyezett, egy
oldalas, bronzból készült, 97 mm átmérőjű érem.
Az érem Kosáry Domokos portréját ábrázolja Kosáry Domokos-díj felirattal, továbbá
szerepel rajta Kosáry Domokos születési és halálozási éve és a készítő művész monogramja.

Az érem Csikai Márta Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész alkotása.

A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet, a fent leírt érmet, pénzjutalmat, valamint
igazoló lapot kap.
A díszmappában elhelyezett A/4-es méretű magyar nyelvű oklevél tartalmazza a kitüntetett
nevét, az adományozás indoklását és dátumát. A dokumentum a Szent István Egyetem
rektora és a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár vezetője által aláírt okirat.
Az elismeréssel járó pénzjutalom összegének fedezetét a Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár évi szolgáltatási bevétele biztosítja. Az összeg nagysága: a bevétel 10%-a, maximum
nettó 150.000,- Ft.
4. §
Az adományozás rendje, menete
(a) A Kosáry Domokos-díj évente egy alkalommal adományozható egy főnek. A díjat nem
lehet megosztani. A díjban már részesült személy részére ismételten nem ítélhető oda.
(b) A díj posztumusz is adható, ebben az esetben az adott évben két díjat is ki lehet osztani.
Posztumusz díjhoz nem jár pénzjutalom.
(c) A díj odaítélésére írásba foglalt és részletesen megindokolt javaslatot egyénileg és
testületileg (egyetemi karok és egyéb egyetemi szervezeti egységek, külső szakmai
szervezetek) lehet tenni, amelyet a díj odaítélésére létrehozott Kuratórium elnökének
szükséges megküldeni.
(d) A javaslattételi határidő minden év március 31. (Kivétel az adományozás első évében.)
(e) A díj odaítéléséről 5 fős kuratórium készíti elő a javaslatot. Nem testületi javaslat
esetében az elismerésre javasolt személy közvetlen munkahelyi vezetőjével egyeztetni
szükséges.
(f) A kuratórium tagjait a Szent István Egyetem Rektora kéri fel, megbízásuk visszavonásig
érvényes. Elnöke a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár mindenkori vezetője,
tagjai: egy könyvtáros, egy levéltáros, egy egyetemi oktató vagy kutató, egy hallgató.
(g) A díj adományozásának menete: A Kuratórium a javaslatát a Szenátus elé terjeszti. A
Szenátus elé a kuratórium által egyhangúlag támogatott javaslat terjeszthető elő. A
Szenátus véleményezi a kuratórium javaslatát titkos szavazással. Végleges döntést az
egyetem rektora hoz.
5. §
A díj átadása
A Kosáry Domokos-díj átadásának időpontja a SZIE tanévzáró Szenátusi ünnepi ülése. Az
alapítás évében a SZIE tanévnyitó Szenátusi ünnepi ülése. A díjat a SZIE Rektora és a SZIE
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár vezetője adja át.
6. §
A díj szakmai gondozása
A Kosáry Domokos-díj adományozásával kapcsolatos teendőket a Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár Titkársága látja el.

Záró rendelkezések
A Kosáry Domokos-díj Alapító Okiratát a Szent István Egyetem Szenátusa 2013. május 22-én
tartott ülésén véleményezte, s a Szenátus jóváhagyásával lépett hatályba (228/2012/2013
SZT).
A Kosáry Domokos-díj akkor szűnik meg, ha megszűnéséről a SZIE Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár kezdeményezéssel él a SZIE Szenátus felé.
Gödöllő, 2013. május 22.
Az alapítók képviseletében:
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főlevéltáros, levéltárvezető
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főkönyvtáros, főigazgató

