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Az egyetemi tanári pályázatok korábbi és jelenleg hatályos útmutatójának összehasonlítása 

(a jelenleg hatályos útmutató szempontjainak sorrendjében) 

A változások összefoglalva:

 
Meghatározásra kerültek az egyetemi tanári pályázatok értékelésének általános és tudományterületi speciális szempontjai, törekedve az egyes szakbizottsági szempontok lehe-

tőség szerinti egységesítésére. Teljesítési minimumkövetelmények kerültek előírásra, továbbá egyszerre érvényesül minden tartalmi szempontnál a kvalitatív és kvantitatív 

értékelés. A korábban elvárt 150 pont helyett összesen 160 pontot szükséges elérni. Mind a felsőoktatási tevékenységnél, mind a tudományos tevékenységnél külön-külön 

legalább 80-80 pontot teljesíteni kell, ezen belül minden tartalmi szempontnál külön-külön is teljesíteni szükséges az ott előírt minimumkövetelményeket. 

Tudományterületekre vonatkozó általános és speciális értékelési szempontok - minimumkövetelmények 

Tevékenység  

Általános és speciális értékelési szempontok - minimumkövetelmények 
Pontosított köve-

telmény  

Jelenleg hatályos útmutató 

(2019. szeptember 01-től) 

Korábbi útmutató 

(2019. szeptember 01-ig volt  

hatályos) 

 

I. Felsőoktatási 

tevékenység 

1. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázat benyújtását megelőző tíz évben a pályázó legalább 800 kontaktóra 

(ebből legalább 100 óra előadás) közvetlen munkahelyi vezető által igazolt 

oktatói tevékenységet kell folytasson bármely felsőoktatási intézményben  

Speciális értékelési szempont a minimumkövetelményhez 

 Bölcsészettudományok tudományterület (kivéve neveléstudományok tu-

dományág): Felsőoktatási tapasztalatként előadás, szeminárium, gyakor-

lat, konzultáció, továbbá heti két kontaktóra számolható el nyári gyakor-

lat, hatodéves gyakorlat, illetve szakképzési tutoriális tevékenység ese-

tén, a résztvevő hallgatói létszámtól függetlenül, s az utóbbiból legalább 

100 órát a pályázat benyújtását megelőző öt évben kell teljesíteni. 

 Bölcsészettudományok tudományterület, pszichológiai tudományok tu-

dományág: 

Felsőoktatási tapasztalatként előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultá-

ció, továbbá heti két kontaktóra számolható el nyári gyakorlat, hatodéves 

gyakorlat, ill. szakképzési tutoriális tevékenység esetén, a résztvevő hall-

gatói létszámtól függetlenül, s az utóbbiból legalább 100 órát a pályázat 

benyújtását megelőző öt évben kell teljesíteni. Mindezekhez hallgatói 

véleményt mellékelni szükséges. 

 Orvos- és egészségtudományok tudományterület (kivéve: sporttudomá-

nyok tudományág): Felsőoktatási tapasztalatként előadás, szeminárium, 

gyakorlat, konzultáció, továbbá heti két egyéb kontaktóra számolható el 

Bizonyítottan magas szintű felsőoktatási tevékenység.  

A felsőoktatásban előadások tartása. 

A megtartott kurzusok helye (felsőoktatási intézmény, kar), időpontja (fél-

éve), hallgatói létszámok. 

A pályázat benyújtásának időpontjáig végzett felsőoktatási oktatási tevé-

kenysége, bemutatva az ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó ada-

tokat. 

Elismert pedagógiai munka, bizonyított előadói készség. 

Társadalomtudományok tudományterület hadtudományok tudományágnál 

elvárás lehetőleg 5-10 éves szakmai és/vagy oktatási gyakorlat, ebből legke-

vesebb 5 év felső-oktatási (előadás/ szeminárium /gyakorlat-tartás, vizsgáz-

tatás) gyakorlat. A szakmai gyakorlat alatt a csapatoknál a hadiiparban, hadi-

technikai K+F intézeteknél, területi és helyi rendvédelmi szerveknél végzett 

gyakorlati munka értendő. 

 

Minimum 800 kon-

taktóra oktatói tevé-

kenység (ebből 100 

óra előadás) teljesítése 

a pályázat benyújtása 

előtti 10 évben. 

Oktatási tevékenység 

igazolása közvetlen 

munkahelyi vezető ál-

tal. 

Minden tudományte-

rület esetén ajánlott a 

hallgatói vélemények 

ismertetése (előírt: 

bölcsészettudomá-

nyok tudományterület, 

orvos- és egészségtu-

dományok tudomány-

terület, sporttudomá-

nyok tudományág, tár-

sadalomtudományok 
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Tevékenység  

Általános és speciális értékelési szempontok - minimumkövetelmények 
Pontosított köve-

telmény  

Jelenleg hatályos útmutató 

(2019. szeptember 01-től) 

Korábbi útmutató 

(2019. szeptember 01-ig volt  

hatályos) 

 

nyári gyakorlat, hatodéves gyakorlat, ill. szakképzési tutoriális tevékeny-

ség esetén a részt vevő a hallgatói létszámtól függetlenül. 

 Társadalomtudományok tudományterület - társadalomtudomány szakte-

rület (kivéve hadtudományok tudományág): a 800 kontaktóra teljesítésé-

ből alapszakos képzés legfeljebb 600 óra lehet. 

Kivételek – 1. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

 Hadtudományok tudományág: legalább 400 kontaktóra oktatói tevé-

kenység, ebből 200 óra előadás; Speciális értékelési szempont a mini-

mumkövetelményhez: a legalább 200 órát a pályázat benyújtását meg-

előző öt évben kell teljesíteni (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzul-

táció, továbbá heti két kontaktóra számolható el nyári gyakorlat, hatod-

éves gyakorlat, ill. szakképzési tutoriális tevékenység esetén). 

 Hittudomány tudományterület: legalább 600 kontaktóra oktatói tevé-

kenység; 

 Művészetek tudományterület: legalább 400 kontaktóra oktatói tevékeny-

ség;  

 Sporttudományok tudományág: a pályázat benyújtását megelőzően a pá-

lyázó legalább tíz év, közvetlen munkahelyi vezető által igazolt felsőok-

tatási gyakorlattal (elméleti és gyakorlati képzés) rendelkezik. 

tudományterület társa-

dalomtudomány szak-

területe). 

2. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázó legalább tíz esetben diplomamunka, szakdolgozat vezetője, TDK-

dolgozatok konzulense. 

Kivételek – 2. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

 Művészetek tudományterület: legalább tíz esetben diplomamunka 

és/vagy szakdolgozat vezetője, TMDK-dolgozat konzulense; 

 Sporttudományok tudományág: a pályázó sportszakemberi tevékenysé-

get folytat, diplomamunka és szakdolgozat témavezetője, TDK-dolgozat 

konzulense. OTDK-n díjazott témavezetés, Mestertanár cím, hallgatói 

elégedettségi adatok bemutatása. Oktatói eredményesség szakmai elis-

merése, tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozás, szakkollégiumi 

műhelyteremtés. 

Témavezetés szakdolgozatok, diplomatervek készítésénél. 

Tehetséggondozás, TDK-munkák inspirálása, vezetése, eredményesség 

(OTDK-s, OMDK helyezések stb.). 

Művészetek tudományterületen: nemzetközi hallgatói verseny-eredmények 

elismerése. 

Tevékenység mennyiségi jellemzői, szintje (doktori iskola oktatója, szak 

/szakirány /tantárgy-felelős), minősége. 

Az oktatói eredményesség szakmai elismerése, tanórán kívüli foglalkozások, 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, OTDK-n díjazott témavezetés, mestertanár 

cím, hallgatói elégedettség stb.  

Neveléstudományok tudományágnál szakmódszertanos oktató, dokumentált, 

rendszeres óralátogatás és visszajelzés a hallgatónak a tanításról, valamint 

visszajelzés az iskoláktól, hallgatóktól, a tudományos ismeretterjesztésben 

való részvétel. 

Legalább féléves előadás, szeminárium tartása idegen nyelven, külföldi ven-

dégtanári meghívás. 

A konzulensi szerepre 

vonatkozó elvárások 

számszerűsítése. 
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3. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázat benyújtásának időpontjáig a pályázó legalább 80 kontaktóra gra-

duális és/vagy posztgraduális előadást, gyakorlatot, szemináriumot tartott 

idegen nyelven (beleértve a külföldi vendégtanári meghívást), közvetlen 

munkahelyi vezető által igazolva. 

Speciális szempont a minimumkövetelményhez 

 Bölcsészettudományok tudományterület: idegen nyelvű felsőoktatási ta-

pasztalatként elszámolható, legfeljebb 80 óra Erasmus, Ceepus (csak 

staff és idegen nyelvű oktatás esetén), külföldi Erasmus diákok oktatása, 

co-tutelle, külföldi egyetemen meghívott előadó (1–1 előadás), külföldi 

egyetemen vendégoktató (1–1 félév); 

 Társadalomtudományok tudományterület - társadalomtudomány szakte-

rület (kivéve hadtudományok): idegen nyelvű felsőoktatási tapasztalat-

ként elszámolható például Erasmus Mobility, vendégtanári meghívás, 

nyári/téli egyetem kurzusai, igazolt előadásai is. 

Kivételek – 3. Általános értékelési szempont – minimumkövetelmény 

 Művészetek tudományterület: a pályázat benyújtásának időpontjáig leg-

alább 80 kontaktóra magas szintű nemzetközi oktatói tevékenység kül-

földön vagy itthon, de külföldi hallgatókkal, közvetlen munkahelyi ve-

zető által igazolva, vagy legalább öt alkalommal nemzetközi egyetemen 

történő oktatás, mesterkurzus, előadás tartása); 

 Sporttudományok tudományág: legalább egy szemeszter (előadás, sze-

minárium) vagy három szaktanfolyam tartása idegen nyelven. Külföldi 

vendégtanári, sportszakemberi meghívás. 

Vendégtanári, rendszeres előadói tevékenység külföldi egyetemeken. 

Művészeti területen mesterkurzusok, gyakorlati foglalkozások, tanítás, elő-

adások tartása. 

Idegen nyelvű oktatás 

óraszámának (80 kon-

taktóra) előírása.   
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4. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázó legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának időpont-

jában. 

Speciális értékelési szempont a minimumkövetelményhez 

 Társadalomtudományok tudományterület - társadalomtudomány 

szakterület (kivéve hadtudományok): a pályázó legalább öt éve leg-

alább egy tantárgy felelőse. 

Kivételek – 4. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

 Hittudomány tudományterület: érdemi részvétel legalább két tantárgy 

fejlesztésében és legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának 

időpontjában. Innovatív tematikák/új módszerek bevezetése, új hazai 

és/vagy külföldi képzési program kidolgozása. Szakfelelős, szakirányfe-

lelősi megbízatás; vezetői tapasztalat (tanszékvezető, intézetigazgató, 

doktori program vezetője, kari vezető, egyetemi vezető); 

 Művészetek tudományterület: érdemi részvétel legalább két tantárgy fej-

lesztésében és legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának 

időpontjában; 

 Sporttudományok tudományág: a pályázó szak- vagy szakirány felelőse. 

Innovatív tematikák, új módszerek bevezetése, új képzési program, tan-

tárgy(ak) kidolgozása. 

Szakok, programok, tantárgyak indításában, kidolgozásában játszott vezető 

szerep, oktatott tárgy folyamatos, érdemi fejlesztése, kutatási eredmények át-

emelése, átültetése az oktatásba. 

Minimumkövetel-

mény előírása: a pá-

lyázat benyújtásakor 

legalább egy tantárgy 

felelőse a pályázó. 

5. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 
A pályázó legalább egy jegyzet vagy egy tankönyv vagy egy minimum 100 

oldalas oktatási segédlet vagy digitális tananyag első vagy egyedüli szerzője 

vagy legalább 50%-ban szerzője. 

Speciális szempont a minimumkövetelményhez: 

 Bölcsészettudományok tudományterület, neveléstudományok tudo-

mányág: Legalább egy jegyzet vagy egy tankönyv (a felsőoktatás vagy 

a köznevelés számára) vagy egy feladatgyűjtemény vagy egy szoftver 

vagy egy taneszköz vagy egy minimum 100 oldalas oktatási segédlet 

vagy digitális tananyag első vagy egyedüli szerzője. 

Kivételek – 5. Általános értékelési szempont – minimumkövetelmény 

 Hittudomány tudományterület: legalább egy jegyzet vagy egy tankönyv 

vagy egy minimum 100 oldalas oktatási segédlet vagy digitális tananyag 

első szerzője, vagy szerzője; 

 Művészetek tudományterület: nem elvárás, hogy a pályázó szerzője le-

gyen jegyzetnek vagy tankönyvnek; 

Innovatív tematikák/új módszerek bevezetése/ új képzési program, tan-

tárgy(ak) kidolgozása; oktatási segédlet készítése, országosan használt tan-

könyv stb. Továbbá neveléstudományok tudományágnál országosan ill. több 

felsőoktatási intézményben használt tananyag, jegyzet, feladatgyűjtemény 

írása, ill. abban való közreműködés, tanulmányi versenyek és az érettségi 

vizsgák feladatírási és lebonyolítási munkálataiban való részvétel stb. 

Minimumkövetelmé-

nyek számszerűsítése. 

Oktatásszervezés, vezetői tapasztalat. 

Az oktatásszervezésre 

és vezetői tapaszta-

latra vonatkozó szem-

pontok tudományterü-

letenként kerültek 

meghatározásra. 
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 Orvos- és egészségtudományok tudományterület: tantárgyfejlesztésben 

és oktatási anyagok fejlesztésében elért eredmények bemutatása, ki-

emelve, ha a pályázó jegyzet, tankönyv vagy egy minimum 100 oldalas 

oktatási segédlet, illetve digitális tananyag első vagy egyedüli szerzője; 

 Sporttudományok tudományág: érdemi részvétel legalább két tananyag 

fejlesztésében (oktatási segédanyag, országosan vagy nemzetközileg 

használt tankönyv, könyvfejezet, digitális tananyag). 

II. Tudományos 

tevékenység 

1. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázatban be kell mutatni, hogy a pályázó nemzetközileg elismert, ide-

gen nyelvű publikációkban is megjelentetett tudományos eredményekkel ren-

delkezik. Itt a minimális elvárás, hogy a pályázó legalább két idegen nyelvű 

Q1-es vagy Q2-es cikk (egyedüli, első vagy utolsó, vagy levelező), vagy leg-

alább egy elismert nemzetközi kiadó által kiadott monográfia szerzője le-

gyen. A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél a MAB az MTA 

doktora cím elnyerésére benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalma-

zott numerikus tudományterületi mutatók közül a lineáris paraméterek rész-

leges teljesülését tekinti megfeleltnek (minimum 61%). Az MTA doktora 

címmel rendelkező pályázónak meg kell adnia a cím megszerzésének évét, a 

doktori mű címét, és legfeljebb egy oldal terjedelemben össze kell foglalnia 

annak tartalmát. A publikációs tevékenység értékelése kiegészülhet további, 

a MAB szakbizottságok által meghatározott speciális feltételekkel. 

Kiemelt eredmények, alkotások: a pályázat benyújtásának időpontjáig a tu-

dományos/művészi pálya egészére vonatkozóan legfontosabbnak ítélt öt pub-

likáció/művészi alkotás, valamint a pályázat benyújtását megelőző öt évben 

(művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek közül a leg-

fontosabbnak ítélt további öt publikáció/művészi alkotás bemutatása, ezek 

adatainak (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, a kapott független hivatko-

zások száma közlemények szerint, illetve az alkotás adatai és visszhangja) 

feltüntetésével. 

Speciális szempont a minimumkövetelményhez 

 Agrártudományok tudományterület (és egyes határterületei): A pályázat 

benyújtása előtt öt éven belül elnyert MTA doktora cím esetén 30 pont 

adható (értékelő lap: 2a.1.). 

A pályázónak a fokozatszerzést követően Q1 és Q2 folyóiratokban le-

gyen öt megjelent közleménye, amelyek közül legalább kettőben első 

vagy utolsó (illetve bizonyítottan levelező) szerző. 

Magyar és idegen nyelvű szakpublikációs tevékenység (könyv, cikk, meg-

adott szabadalom, innovációs eredmény, műszaki alkotás), hivatkozási / tu-

dománymetriai adatok a Scopus, távlatilag az MTMT alapján, az MTA dok-

tora cím vagy azzal azonos értékű külföldi fokozat/cím, bizonyított teljesít-

mény. 

Természettudományok tudományterületen az MTA doktora habitusvizsgála-

tában támasztott követelmények teljesítése (megadva a minimumkövetel-

mény öt szakterületre). 

A pályázónak be kell mutatnia, hogy publikációival/alkotásaival nemzetközi 

ismertséget és elismertséget szerzett. Legalább egy publikációjának idegen 

nyelven, külföldi rangos (referált, IF-fel rendelkező) folyóiratban megjelent-

nek kell lennie, ahol a pályázó első vagy utolsó szerző. Ez az előírás a hittu-

dományokban benyújtott pályázatra is vonatkozik.  

A pályázat beadásáig tartó teljes tudományos/művészi pálya szempontjából 

legfontosabbnak ítélt 5 publikáció, továbbá a pályázat benyújtását megelőző 

öt évben (művészeti alkotás esetén tíz évben) megjelent/elkészült művek kö-

zül a legfontosabbnak ítélt további 5 publikáció/művészi alkotás adatait (cím, 

szerzők, megjelenés helye, ideje, az erre kapott hivatkozások száma, illetve 

az alkotás adatai és visszhangja). 

Legalább egy művészeti alkotás esetén a nemzetközi ismertséget és elismert-

séget be kell mutatni. Az ezen előírásnak megfelelő legalább egy közle-

mény/alkotás megléte a pályázat pozitív megítélésének szükséges, de nem 

feltétlenül elégséges feltétele. 

 

Bölcsészettudományok tudományterületen a megítélés alapja az MTA-nak a 

pályázatban megjelölt tudományág szerinti osztálya, bizottsága MTA doktora 

habitusvizsgálatában támasztott követelményeinek (12 tudományos bizottság 

követelménye szerint) teljesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázó nemzetkö-

zileg elismert, idegen 

nyelvű publikációk-

ban is megjelentetett 

tudományos eredmé-

nyeire vonatkozó 

számszerű minimum-

követelmények elő-

írása.  
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Tevékenység  

Általános és speciális értékelési szempontok - minimumkövetelmények 
Pontosított köve-

telmény  

Jelenleg hatályos útmutató 

(2019. szeptember 01-től) 

Korábbi útmutató 

(2019. szeptember 01-ig volt  

hatályos) 

 

Hirsch-indexe MTMT alapján legalább 8 (agrár-közgazdaság határterü-

leten 6; agrár-műszaki, mezőgazdasági vízgazdálkodás, talajtan, agrár-

környezetgazdálkodás határterületeken 8). 

Agrár-közgazdaság határterületen: egy Q1, Q2 minősítésű folyóiratban 

megjelent cikk kiváltható egy, legfeljebb egy társszerzővel írt, magyar 

nyelven megjelentetett szakkönyvvel, vagy három szakkönyvrészlettel. 

Agrár-műszaki határterületen: egy Q1 vagy Q2 minősítésű folyóiratban 

megjelent cikk kiváltható 

három idegen nyelvű cikkel, amelyeket olyan nemzetközi tanácsadó tes-

tülettel rendelkező folyóiratokban közölnek, amelyek szerepelnek az 

MTA szakterületi (IV. Agrártudományok Osztálya) folyóiratai között; 

vagy egy megvalósult műszaki alkotással (szabadalom, know-how, gép, 

berendezés); vagy egy idegen nyelven megjelentetett szakkönyvvel, vagy 

szakkönyvrészlettel. 

 Bölcsészettudományok tudományterület (kivéve pszichológiai tudomá-

nyok tudományág): A pályázó legalább egy egyszerzős lektorált mono-

gráfia szerzője, ami nem egyezik meg a PhD-disszertációval (ez azonos 

lehet a fent említett monográfiával), legalább 48 lektorált tanulmány szer-

zője; ebből legalább tíz olyan idegen nyelvű lektorált tanulmány szerzője, 

amely lektorált kötetben vagy folyóiratban jelent meg. Ezek közül leg-

alább kettőnek külföldi kiadónál kell megjelennie, továbbá legalább 125, 

az MTMT-adatbázisban nyilvántartott, független hivatkozás a pályázó 

tudományos műveire. 

 Orvos- és egészségtudományok tudományterület (kivéve: sporttudomá-

nyok tudományág): A gyógyszerészeti tudományok területéről pályázók 

esetében az MTA két szakterületi osztályának (V. Orvosi Tudományok 

Osztálya, VII. Kémiai Tudományok Osztálya) elvárásai az iránymutatók. 

Az elméleti orvostudományok, az egészségtudományok, és a klinikai or-

vostudományok területéről pályázók esetében az értkelő lapon (2a.1.) 

Hirsch-index (h) minimum értéket úgy kell elérni, hogy a h-értéket telje-

sítő cikkek legalább fele egyedüli, első vagy utolsó szerzős cikk legyen; 

továbbá teljesítendő az étékelő lapon található citációs érték minimum 

61%-a. 

 Társadalomtudományok tudományterület - gazdaságtudomány szakterü-

let: elvárás, hogy a pályázó legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-

es cikk (ebből legalább egynek egyedüli vagy első) szerzője. 

 Társadalomtudományok tudományterület - társadalomtudomány szakte-

rület (kivéve hadtudományok tudományág): Publikációs tevékenység, 

szaktanulmányok: két egyedüli, első vagy utolsó szerzőként (ahol ez re-

Műszaki tudományok tudományterületen további követelmény a minimum 

100 független hivatkozás, amelyek közül minimum 50 a kiemelt 10 publiká-

cióra érkezett; az MTA doktora cím, illetve az MTA doktora címmel azonos 

értékű külföldi fokozat/cím. Bizonyított teljesítmény, amely megítélésének 

alapja az MTA-nak a pályázatban megjelölt tudományág szerinti osztálya, 

bizottsága MTA doktora habitusvizsgálatában támasztott követelményeinek 

teljesítése azzal, hogy egyszerzős” cikk helyett „első vagy utolsó szerzős” 

cikk; a kritériumoknak csak minimum értékét kell elérni, nem kell azokat je-

lentősen – legalább 50%-kal – túlteljesíteni. 

Orvos- és egészségtudományok tudományterületen: innovatív gyógyászati 

eljárások (pl. új gyógyítási, diagnosztikai eljárás kidolgozása, gyógyszerfej-

lesztés. Klinikai szakterületen a szakorvos képzésben kiemelkedő tevékeny-

ség. 

Társadalomtudományok tudományterület - állam- és jogtudományok, gazdál-

kodás- és szervezéstudományok, közgazdaságtudományok, regionális tudo-

mányok, politikatudományok, szociológiai tudományok tudományágak terü-

letén magyar és idegen nyelvű szakpublikációs tevékenység könyv, cikk az 

MTA IX. Osztálya MTA doktora pályázat bírálata speciális szempontjainak 

folyóiratjegyzékében szereplő folyóiratban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természettudomá-

nyok tudományterület 

minimumkövetelmé-

nyeinek egységesí-

tése. 
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Tevékenység  

Általános és speciális értékelési szempontok - minimumkövetelmények 
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telmény  

Jelenleg hatályos útmutató 
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Korábbi útmutató 

(2019. szeptember 01-ig volt  

hatályos) 

 

leváns) jegyzett idegen nyelvű publikáció, amely Q1 vagy Q2 folyóirat-

ban jelent meg. Olyan területen, ahol nincs Q1 vagy Q2-es folyóirat, a 

tudományág vezető, lektorált (az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztály besorolása szerinti A és B kategóriás) nemzetközi folyóiratai ve-

hetők figyelembe. Ezen kívül elvárás további legalább húsz szaktanul-

mány/lektorált könyvfejezet bemutatása (a folyóiratok legyenek MTA-

besorolás szerint hazai A-B kategóriás, valamint nemzetközi A-B-C-D 

folyóiratok). A pályázónak ezen túl rendelkeznie kell legalább egy egy-

szerzős lektorált monográfiával, amely nem egyezik meg a PhD-disszer-

tációval. 

Ahol az MTA habitusvizsgálati kritériumrendszer és mutató még nem áll 

rendelkezésre (pl. kommunikáció- és médiatudomány), ott a pályázó ku-

tatási területéhez legközelebb álló kritériumrendszer az irányadó. A Len-

dület és az ERC-pályázat témavezetői, valamint az MTA doktora címmel 

rendelkezők esetében a tudományos tevékenység (2a.1.) maximális pont-

számmal értékelendő, részletes vizsgálat nélkül. 

 Társadalomtudományok tudományterület - társadalomtudomány szakte-

rület, hadtudományok tudományág: A pályázó tudományos tevékenysége 

(értékelő lap: 2a.1) maximum pontszámmal értékelendő MTA doktora 

cím esetében. 

Publikációs tevékenység, szaktanulmányok: két egyedüli első vagy 

utolsó szerzőként jegyzett idegen nyelvű publikáció, amely a hadtudo-

mány vezető, lektorált nemzetközi folyóirataiban jelent meg. 

A pályázónak rendelkeznie kell legalább egy egyszerzős lektorált, mini-

mum hét ív terjedelmű monográfiával, amely nem egyezik meg a PhD-

disszertációval és a pályázat benyújtását megelőző öt évben készült. 

A pályázó legalább 20 lektorált szaktanulmány/könyvfejezet szerzője: 

ebből legalább tíz idegen nyelvű lektorált tanulmány. Ezek közül leg-

alább négynek külföldi kiadónál kell megjelennie. 

Legalább 125, az MTMT adatbázisában nyilvántartott, független hivat-

kozás a pályázó tudományos műveire. 

 Természettudományok tudományterület: A pályázó tudományos tevé-

kenysége maximális 50 ponttal értékelendő öt éven belül elnyert MTA 

doktora cím esetében (értékelő lap: 2a.1.). 

Kivételek – 1. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

 Hittudomány tudományterület: legalább 30 lektorált tanulmány szerzője; 

 Művészetek tudományterület: be kell mutatni a nemzetközi elismertsé-

get, kiemelkedő művészi munkásságot: legalább két művészeti alkotás 

(film, koreográfia, kiállítás, CD, művészeti album, kurátori tevékenység) 

esetén a nemzetközi elismertséget bizonyító szakmai portfólió (angolul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalomtudományok tudományterületen hadtudományok tudományág-

ban: magyar és idegen nyelvű szakpublikációs tevékenység (könyv, cikk, 

megadott szabadalom, innovációs eredmény, műszaki alkotás). Az utóbbi 10 

év legjelentősebbnek ítélt tudományos írásai (cikk, értekezés, tanulmány, 

jegyzet, előadás, könyv, stb.) értékelendők. Elvárás: a publikációk legalább 

2/3-a a tudományos fokozat megszerzése után megjelent legyen. Továbbá: 

min. 5, idegen nyelvű, tud. folyóiratban megjelent publikáció, legalább 2 db 

egyszerzős; min. 25 magyar nyelvű tud. publikáció mértékadó, lektorált fo-

lyóiratban, hivatkozási /tudománymetriai adatok; az MTA doktora cím vagy 

azzal azonos értékű külföldi fokozat/cím, bizonyított teljesítmény, szakmai 

díjak, elismerések (Hunyadi, Zrínyi, Flór Ferenc, Szent György, Szent Fló-

rián, „Nemzetbiztonságért díj stb.). 

 

 

 

 

Művészetek tudományterületen művészeti alkotás, rögzített előadóművészi 

tevékenység (CD, DVD), előadóművészeti produkció, magyar és idegen 

nyelvű szakpublikációs tevékenység (könyv, cikk, megadott szabadalom, in-

novációs eredmény, műszaki alkotás. Továbbá közös alkotói tevékenyég, kö-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos folyóira-

tok minőségi besorolá-

sának megadása a tár-

sadalomtudományok 

tudományterületen a 

hadtudományok tudo-

mányágban. 
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(2019. szeptember 01-ig volt  

hatályos) 

 

is) bemutatása. A portfóliónak illusztratív eszközökkel kiegészítve kell 

bemutatnia a művészi életutat; 

 Orvos- és egészségtudományok tudományterület (kivéve sporttudomá-

nyok tudományág): a pályázó legalább két idegen nyelvű Q1-es cikk (eb-

ből legalább egynek egyedüli, első vagy utolsó) szerzője legyen. 

 Sporttudományok tudományág: magyar és idegen nyelvű rendszeres 

szakpublikációs tevékenység (könyv, cikk, bevezetett szabadalom, inno-

vációs eredmény a sporttudományok területén). A sporttudományok ter-

mészettudományi vonatkozásaihoz kötődő munkásság esetében: az idé-

zettség legalább 66, valamint legalább tíz első vagy utolsó, illetve leve-

lezős szerzős, elismert szakmai folyóiratban megjelent lektorált közle-

mény, melyből kettő külföldi folyóiratban jelent meg. A sporttudomá-

nyok társadalomtudománnyal kapcsolatos területén kifejtett munkásság 

esetében legalább egy monográfia, vagy legalább tíz első szerzős hazai 

és nemzetközi folyóiratcikk, amelyek közül legalább kettő külföldi fo-

lyóiratban jelent meg, továbbá az idézettség legalább 25. 

zös előadóművészeti produkció, közös publikációk, művészeti alkotások fia-

tal oktatókkal és/vagy doktoranduszokkal, vagy a szakmai közvélemény által 

elismert műhelyteremtő tevékenység. 

Orvos- és egészségtudományok tudományterület gyógyszerészeti tudomá-

nyok tudományágra: a pályázó szűkebb szakterületét tekintve kompetens, il-

letékes MTA- osztály (Orvosi Tudományok Osztálya, Kémiai Tudományok 

Osztálya) elvárásai az iránymutatók. 

Sporttudományok tudományág területén válogatott sportolók, olimpikonok 

nevelése, hivatkozási /tudománymetriai adatok; az MTA doktora cím vagy 

azzal azonos értékű külföldi fokozat/cím, bizonyított teljesítmény: a sporttu-

dományok természettudományi vonatkozásaihoz kötődő munkásság eseté-

ben: a közlemények kumulatív IF-a legalább 13, az idézettség legalább 66, 

valamint legalább 4 első szerzős közlemény, ebből min. 2 közlemény IF-os 

helyen jelent meg. A sporttudományok társadalomtudománnyal kapcsolatos 

területén kifejtett munkásság esetében az idézettség legalább 25. 

Az orvos- és egészség-

tudományok tudo-

mányterületen – a 

gyógyszerészeti tudo-

mányág kivételével – 

az idézettségre vonat-

kozó elvárások a ko-

rábbi független idéze-

tekkel szemben az 

összes idézettségre ke-

rültek megadásra. 

 

A sporttudományok 

tudományág estén 

nem előírás az MTA 

doktora cím vagy az-

zal azonos értékű kül-

földi fokozat/cím, bi-

zonyított teljesítmény; 

továbbá egyes publi-

kációs elvárások vál-

toztak. 

2. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 
Összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt alkotások) köz-

hiteles adatbázisban (Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: 

MTMT)) elérhető adatainak bemutatása (1) összefoglaló táblázattal, (2) 

szakterületi táblázattal (ha van ilyen). A közlésre elfogadott publikációk ada-

tainak is az MTMT-ben kell elérhetőnek lennie. 

Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak tel-

jes közhiteles listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában 

(www.mtmt.hu). 

Link helyett az össze-

foglaló és szakterületi 

táblázatot kell meg-

adni a pályázatban. 
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Publikált eredmények, alkotások bemutatása: 

 Tudományos területen: publikációk, alkotások (beleértve a nem írásos 

alkotásokat is), hivatkozási adatok értékelhető részletezéssel alátámasz-

tott dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap 

elérhetőségével). 

 Művészeti területen: legalább két művészeti alkotás esetén a nemzetközi 

elismertséget bizonyító szakmai portfólió (angolul is) bemutatása szük-

séges. A portfólió illusztratív eszközökkel kiegészítve mutassa be a mű-

vészi életutat. 

Tudományos, művészeti eredményeinek és azok elismerésének bemutatása: 

publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékel-

hető részletezésű dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató sa-

ját honlap elérhetőségével). 

Szakmai portfolió, angolul is (művészeti területen, ahol ez értelmezhető). A 

portfólió illusztratív eszközökkel kiegészítve mutassa be a művészi életutat 

és az oktatási tapasztalatot. 

Művészeti területen 

legalább két művészeti 

alkotás esetén a nem-

zetközi elismertség, 

mint minimumköve-

telmény előírása. 

3. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázónak legalább egy végzett PhD-hallgatója van témavezetésével. Ha 

a pályázó olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem folyik PhD-képzés, akkor 

a tudományos utánpótlás-nevelését meg kell vizsgálni, de számszerű köve-

telményt az eredményes PhD-értekezéssel zárult témavezetés tekintetében 

nem kell teljesíteni. 

Kivételek – 3. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény  

 Hittudomány tudományterület: legalább egy végzett PhD-hallgató téma-

vezetője; 

 Művészetek tudományterület: legalább egy végzett PhD/DLA-hallgatója 

van és legalább egy PhD/DLA-hallgató vagy más tehetséges fiatal doku-

mentált irányítója. Ha a pályázó olyan munkahelyen dolgozik, ahol nem 

folyik, vagy kevesebb, mint hat éve folyik PhD/DLA-képzés, akkor a 

tudományos/művészeti utánpótlás-nevelését meg kell vizsgálni, de 

számszerű követelményt az eredményes PhD/DLA-értekezéssel zárult 

témavezetés tekintetében nem kell teljesíteni; 

 Sporttudományok tudományág: eredményes témavezetés (PhD-fokozat-

szerzéssel zárult, témavezető vagy igazolt konzulens; OTDK). Közös 

publikációk fiatal oktatókkal és/vagy doktoranduszokkal. 

A PhD képzésben, doktori iskolán belüli témavezetői-oktatói tevékenység, 

eredményesség (pl.: PhD/DLA fokozatszerzéssel zárult). 

Közös publikációk fiatal oktatókkal és/vagy doktoranduszokkal. 

A pályázó témavezeté-

sével egy PhD-fokoza-

tot szerzett hallgató 

előírása, az eredmé-

nyesség helyett. 
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4. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 
A pályázónak az egyetemi tanári pályázat benyújtásának dátumáig témave-

zetőként rendelkeznie kell legalább egy elnyert országos vagy nemzetközi 

kutatási/fejlesztési/innovációs pályázattal, vagy legalább három ilyen pályá-

zat résztvevői megvalósításával, vagy három intézményi pályázat témaveze-

tésével. 

Speciális szempont a minimumkövetelményhez  

 Társadalomtudományok tudományterület - társadalomtudomány szakte-

rület (kivéve hadtudományok tudományág): Hazai kutatási tevékenység: 

pl. Bolyai, Bolyai+, Eötvös, Lendület, NKA, Prémium Posztdoktori, in-

tézményi. Külföldi: pl. ERC, Fulbright, Marie Curie, Mellon, EURIAS, 

Sasakawa. Minimumfeltétel: legalább egy kutatócsoport-vezetői szerep, 

vagy legalább három, érdemben értékelhető résztvevői szerep, illetve 

egyéni kutatói ösztöndíj. A munkához közvetlenül kötődő (pl. feladat-

ként előírt), nem-kompetitív kutatói részvétel nem számítható be. 

Kivételek – 4. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

 Művészetek tudományterület: nincs ilyen elvárás; 

 Sporttudományok tudományág: elnyert országos kutatási/fejlesz-

tési/innovációs pályázat témavezetése vagy legalább háromban ér-

demi részvétel. 

Tudományos igényű szakmai, alkotói, innovációs tevékenység eredményes-

sége bemutatásához: 

Mágneses adathordozón vagy elektronikus formában közzétett mű. 

Többéves szakmai gyakorlat (ipari, gazdasági, közigazgatási, pedagógusi, 

stb.), a fontosabb beosztások és munkahelyek felsorolásával.  

Jelentős kutató-fejlesztő munka vezetése, érdemi részvétel e munkákban. 

Eredményes pályázati tevékenység (pl. OTKA), elnyert projektek vezetése 

(nemzetközi kutatási projektek), ill. érdemi részvétel azok megvalósításában. 

Neveléstudományok tudományágnál), a szaktudományos ismeretek tanítását, 

ill. elsajátítását vizsgáló kísérletek, osztálytermi kutatások vezetője, ill. köz-

reműködő kutatója; innovációs, közoktatási vagy felsőoktatási projekt(ek) 

résztvevője. 

Bevezetett újítások, megadott szabadalmak. 

Alkotások, projekt eredmények bemutatása szakmai-tudományos fórumon. 

Művészi alkotások, kiállítások, egyéb művészeti fórumok (előadás, hangver-

seny). 

Társadalomtudományok tudományterületen hadtudományok tudományágban 

elvárás: szakkiállítások, szakmai tevékenységet elismerő állami kitüntetések, 

elismerések, Széchenyi-díj- nemzetközi és hazai K+F+I programok, eszkö-

zök, eszközfejlesztések, projektek koncepciójának kidolgozása, vezetése és a 

megvalósításban való részvétel. 

Számszerű minimum-

követelmények elő-

írása. 
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Tevékenység  

Általános és speciális értékelési szempontok - minimumkövetelmények 
Pontosított köve-

telmény  

Jelenleg hatályos útmutató 

(2019. szeptember 01-től) 

Korábbi útmutató 

(2019. szeptember 01-ig volt  

hatályos) 

 

5. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 
A pályázótól elvárt szakmai közéleti tevékenység lehet hazai vagy nemzet-

közi tudományos szervezet elnöksége vagy elnökségi tagsága, illetve a kon-

ferenciaelnöki, társelnöki, szekciószervező elnöki, felkért plenáris előadói 

aktivitás. 

Kivételek: 5. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény: 

 Hittudomány tudományterület: hazai és nemzetközi tudományos konfe-

renciákon szakmai előadások tartása, illetve konferenciaelnöki, társel-

nöki, szekciószervező elnöki, felkért plenáris előadói aktivitás; 

 Művészetek tudományterület: rangos (itthon vagy külföldön tartott) mű-

vészeti szervezetben, művészeti fesztiválon vagy más rendezvényen be-

töltött funkció (elnök, elnökségi tag, főszervező, rendező, kurátor. Fel-

kért előadó; alkotómunkáról szóló hazai és nemzetközi méltatások be-

mutatása; zsűrizés országos rendezvényen, nemzetközi versenyen/ren-

dezvényen; nemzetközi koprodukcióban való részvétel; 

 Sporttudományok tudományág: felkérések nemzetközi konferencia tiszt-

ségekre, plenáris előadásokra; választott rangos tisztségek; nemzetközi 

tudományos folyóiratnál szerkesztőbizottsági tagság; díjak nemzetközi 

versenyeken; elismerések, szakmai díjak. Rangos – hazai vagy külföldi 

– nemzetközi konferencia szervezése, nemzetközi versenyek rendezése, 

részvétel a szakmai tudományos közéletben. 

Hazai és külföldi közéleti tevékenység: a tudományos minősítési cselekmé-

nyekben való részvétel (MTA doktora, egyetemi habilitációs eljárás, doktori 

cselekmények).  

Tudományos szakmai szervezetek munkájában való folyamatos részvétel, or-

szágos testületek tagja, díszdoktor, konferenciákon előadás tartása (plenáris 

előadások), pályázatok bírálatában való részvétel. 

Szakmai díjak, elismerések. 

Nemzetközi tudományos folyóiratnál szerkesztőbizottsági tagság, szakmai 

előadás, díj nemzetközi kiállításon. 

Rangos (itthon vagy külföldön tartott) nemzetközi konferencia szervezése. 

(Kivéve művészetek.) Továbbá neveléstudományok tudományágnál hazai és 

külföldi workshop-ok, továbbképzések szervezésére/vezetésére (trainer trai-

ning). 

Művészetek tudományterületre: az alkotómunkáról szóló hazai és külföldi 

méltatások, nemzetközi művészeti /tudományos folyóiratnál szerkesztőbi-

zottsági tagság, szakmai előadás, díj nemzetközi kiállításon / művészeti fóru-

mon, művészeti fesztiválon, kiállításon, művésztelepen, szimpóziumon, ver-

senyen, mesterkurzuson, workshopon való aktív részvétel, zsűrizés, nemzet-

közi koprodukcióban való részvétel. Továbbá részvétel szakmai tudomá-

nyos/művészeti közéletben – rangos (itthon vagy külföldön tartott) nemzet-

közi konferencia, nemzetközi művészeti fesztivál, kiállítás, művésztelep, 

szimpózium, kurzus, verseny, workshop szervezése, pályázati eredményes-

ség. 

Sporttudományok tudományágban: díj nemzetközi versenyeken. 

Társadalomtudományok tudományterületen hadtudományok tudományágban 

elvárás: nemzetközi szakmai együttműködés (EBESZ, EU, ENSZ, NATO, 

stb., nemzetközi szervezetekben (ENSZ, NATO, EU, Interpol, Europol, stb.) 

és más országokban alkalmazott eljárások hazai alkalmazása, adaptálása. 

 

Számszerű minimum-

követelmények elő-

írása. 
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6. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

A pályázónak a szakmai közvélemény által elismert műhelyteremtő tevé-

kenységet szükséges folytatnia. 

Speciális szempont a minimumkövetelményhez 

 Agrártudományok tudományterület (és egyes határterületei): doktori is-

kolában törzstag, doktori témacsoport vagy program vezetője, kutatócso-

port vezetője 

 Bölcsészettudományok tudományterület: Szakkollégiumi műhelyterem-

tés, Mestertanár aranyérem. 

Kivétel -6. Általános értékelési szempont - minimumkövetelmény 

 Sporttudományok tudományág: válogatott sportolók, olimpikonok neve-

lése. 

Műhely-, kivételesen iskolateremtő hatás bemutatásához: 

A szakmai közvélemény által nyilvánosan elismert kutatási (művészeti), ku-

tatásirányítási és szervezési tevékenység, melynek eredményeként TDK 

munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, diplomatervek, PhD-értekezések 

születtek (témavezetésével fokozatot szerzett doktoranduszainak neve és a 

fokozatszerzés éve megadásával!). 

A pályázó körül folyamatosan és eredményesen működő, aktív, jórészt fia-

talokból álló munkatársi kör vagy kutatócsoport működésének eredményei 

az elmúlt öt évben. 

Minimumkövetel-

ményként előírásra ke-

rült a műhelyteremtő 

tevékenység megléte. 

 


