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EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZAT – ÉRTÉKELŐ LAP 
Orvos- és egészségtudományok tudományterületre  

(kivéve: Sporttudományok tudományág) 

MAB-kód: E…… Pályázó neve, intézménye 

Értékelési szempontok 

I. Felsőoktatási tevékenység (összesen adható pontok száma) 100 

1a.1. Oktatási tapasztalat 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (10 pont): a pályázat benyújtását megelőző tíz évben 

legalább 400 kontaktóra (ebből legalább 100 óra előadás) közvetlen munkahelyi 

vezető által igazolt oktatói tevékenység bármely felsőoktatási intézményben, 

melyhez mellékelni kell az elvégzett oktatói munka hallgatói véleményezését. 

Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: Felsőoktatási tapasztalatként 

előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció, továbbá heti két egyéb kontaktóra 

számolható el nyári gyakorlat, hatodéves gyakorlat, ill. szakképzési tutoriális 

tevékenység esetén a részt vevő a hallgatói létszámtól függetlenül. 

10  

Adható pontok oktatási tevékenységre: 

Az oktatási teljesítménynél (1a.1.) a minimális elvárás, azaz 400 kontaktóra 

teljesítése (ebből 100 óra előadás), esetén 10 pontot kap a pályázó. 1600 

kontaktóra teljesítése esetében maximálisan 40 pont adható. A kettő között a 

pontszám arányosan változik, de mindig egész pontszámra kerekítve. Legfeljebb 

25 (10+15) pont adható azokra a kontaktórákra, amelyekhez a pályázó nem 

mellékelt hallgatói véleményt, vagy a hallgatói értékelés nem haladja meg a 

3,50-et. 

30  

1a.2. Hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (5 pont) 

Teljesítési minimum* (5 pont): legalább tíz esetben diplomamunka vagy 

szakdolgozat vezetője vagy TDK-dolgozat konzulense (társkonzulens 0,5). 

5  

Adható további pontok: további tíz diplomamunka/szakdolgozat 

vezetői/konzulensi szerep 5 pont, díjazott TDK-előadás 1 pont, OTDK-előadás 2 

pont, Mestertanár aranyérem 10 pont. PhD-kurzus vagy szak- és továbbképző 

előadás: 10 tanóránként 1 pont. 

15  

Összesen (1a.1.+ 1a.2.) 60  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

1a.3. Graduális és/vagy posztgraduális, továbbá a Bologna-rendszer képzési 

szintjeinek bármelyikén szervezett előadás, gyakorlat, szeminárium tartása 

idegen nyelven. 

Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázat benyújtásának időpontjáig legalább 

80 kontaktóra előadást, gyakorlatot, szemináriumot tartott idegen nyelven, 

(beleértve a külföldi vendégtanári meghívást) közvetlen munkahelyi vezető által 

igazolva.  

5  

Adható további pontok: további 80 kontaktóra oktatási tevékenység. 5  

Összesen (1a.3.) 10  



A MAB Testületének 2020/6/IV/3. számú határozata  

(A MAB Testületének 2020/6/IV/2. számú határozatával elfogadott útmutatóhoz tartozó értékelő lap) 

 

2 
 

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

1b. Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

1b.1. Teljesítési minimum* (10 pont): a pályázó legalább egy kötelező (A) vagy 

két fakultatív (B- vagy C-típusú) tantárgy felelőse a pályázat beadásának 

időpontjában, amelyek elektronikusan (kari honlap, tanszéki honlap) 

igazolhatóak(egy kötelező tárgy 10 pont vagy két fakultatív tárgy 10 pont.)  

10  

Adható további pontok: további egy tárgy felelőse 5 pont, érdemi részvétel két 

tantárgy fejlesztésében 5 pont (további két tantárgy 5 pont). 
10  

1b.2. Teljesitési minimum* (10 pont): a pályázó legalább egy  jegyzet vagy egy 

tankönyv vagy egy minimum 100 oldalas oktatási segédlet, első vagy egyedüli 

szerzője, és/vagy szerkesztője. Jegyzet- vagy tankönyvfejezet illetve digitális 

tananyag szerzője, fordítója: 1-1 pont 

10  

Összesen (1b.1+1b.2.) 30  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

I. Felsőoktatási tevékenység 100  

II. Tudományos tevékenység (összesen adható pontok száma) 100 

2a.1. Kiemelkedő tudományos, kutatói munkásság (a pályázat benyújtásáig 

elért teljesítmény) 

Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítmény bemutatása. 

Teljesítési minimum* (10 pont): a pályázónak rendelkeznie kell legalább két, 

saját szakterületén publikált, idegen nyelvű Q1-es közleménnyel, melyek közül 

legalább egynek egyedüli, első vagy vezető (levelező vagy utolsó) szerzője. E 

követelményt Q2-es közleménnyel vagy monográfiával nem lehet teljesíteni. 

Továbbá teljesítenie kell az értékelőlapon szakterületenként részletezve 

megadott Hirsch-index értéket úgy, hogy a teljesítő cikkek legalább felének 

egyedüli, első vagy vezető (levelező vagy utolsó) szerzője. 

Speciális szempont a teljesítési minimumhoz: 

A gyógyszerészeti tudományok területéről pályázók esetében az MTA két 

szakterületi osztályának (V. Orvosi Tudományok Osztálya, VII. Kémiai 

Tudományok Osztálya) elvárásai közül a releváns mutatók: 

V. Orvosi Osztályhoz besorolt gyógyszerészeti tudományágak (jóváhagyott) 

05 02 00 Gyógyszerészet 

05 02 01 Farmakoökonómia 

05 02 02 Farmakoepidemiológia 

05 02 03 Gyógyszerészi biotechnológia 

05 02 04 Kórházi-klinikai gyógyszerészet  

05 02 05 Gyógyszerügyi szervezés és management 

05 02 06 Gyógyszerészi gondozás 

Az elméleti orvostudományok, az egészségtudományok, és a klinikai 

10  
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orvostudományok területéről pályázók esetében teljesíteni kell az alábbi 

táblázatban található minimális Hirsch-index (H-index) értéket; továbbá az 

alábbi táblázatban található citációs érték (Cit.) legalább kétharmada 

teljesítendő. A minimális H-index és citációs értéket úgy kell elérni, hogy a 

teljesítő cikkek legalább fele egyedüli, első vagy vezető (levelező vagy utolsó) 

szerzős cikk legyen. 

Szakterület 
H-

index   
Cit. Szakterület 

H-

index  
Cit. 

Elméleti szakterületek 

(kísérletes elméleti és 

kísérletes klinikai) (kivéve 

az alábbiak) 

h≥14 325 
Klinikai szakterületek 

(kivéve az alábbiak)  

 

h≥12 160 

Biokémia, 

Bioinformatika, 

Molekuláris biológia, 

Genetika, 

Idegtudományok, 

Immunológia, 

Sejtbiológia,  

Virológia 

h≥14 450 

Andrológia, 

Aneszteziológia és 

intenzív terápia, 

Dermatológia, 

Gerontológia,  

Klinikai onkológia, 

Parazitológia, 

Pulmonológia, 

Radiológia,  

Sebészet, 

Sportorvostan, 

Sürgősségi medicina, 

Szülészet-

nőgyógyászat,  

Trópusi medicina,  

Ritka betegségek; 

Urológia  

Kórházi-klinikai 

gyógyszerészet 

h≥10 130 

Egészségtudományok h≥8 100 

Addiktológia, 

Fogorvostudomány, 

Gyermeksebészet, 

Háziorvostan, 

foglalkozás-orvostan, 

Orr-fül-gégészet, 

Ortopédiai 

traumatológia;  

Orvosi informatika, 

Rehabilitáció, 

Szemészet, 

Szociálpszichiátria 

h≥10 100 

Megelőző orvostan, 

Népegészségtan,  

Farmakoepidemiológia, 

Farmakoökonómia 

h≥10 130     

Ápolástudomány,  

Gyógyszerészi gondozás 

Egészségpszichológia, 

Egészségügyi szervezés 

és menedzsment,  

Gyógyszerügyi szervezés 

és management 

Képalkotó diagnosztika, 

 h≥8 100       
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Táplálkozástudomány 

 

Az MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályához tartozó gyógyszerészeti 

szakterületek: gyógyszertechnológia/biofarmácia - anyagtudomány és műszaki 

kémia, gyógyszerkémia - szerves és biomolekuláris kémia, farmakognózia – 

szerves és biomolekuláris kémia, gyógyszeranalitika/bioanalitika, analitikai és 

környezeti kémia. Ezek esetében a minimális követelmény (10 pont) az MTA 

VII. Kémiai Tudományok Osztályának alább felsorolt numerikus 

követelményeinek két harmada.  

 

Szakterület 

SCI 

publikációk és 

szabadalmak 

száma 

Összhatás 

(összesített 

impakt faktor) 

Független SCI 

idézetek száma 

Elméleti kémia 35 80 350 

Fizikai kémia 35 80 300 

Szerves és 

biomolekuláris 

kémia 

35 80 200 

Szervetlen és 

fémorganikus 

kémia 

35 60 200 

Analitikai és 

környezeti kémia 
35 60 200 

Anyagtudomány 

és műszaki kémia 
30 40 150 

Élelmiszerkémia 

és biotechnológia 
30 40 125 

A szakterületek részletezése 

Elméleti kémia: számítási kémia, molekulaszerkezet, termodinamika;  

Fizikai kémia: katalizis, reakciókinetika, fotokémia, koordinációs kémia, felületi 

kémia, nanoszerkezetek, kémiai dinamika, kolloidkémia, elektrokémia, egyéb; 

Szerves és biomolekuláris kémia: alkaloid- és flavonoidkémia, peptidkémia, 

szénhidrátkémia, szteroidkémia, gyógyszerkémia, biokémia és biomolekulák 

kémiája; 

Szervetlen és fémorganikus kémia 

Analitikai és környezeti kémia: elválasztástudomány, kemometria, kémiai 

szenzorok és elektroanalitika, NMR, MS, röntgen és egyéb spektroszkópiák, 

spektrokémia az analitikában, szerves és gyógyszeranalitika, környezeti kémia, 

klinikai kémia; 

Anyagtudomány és műszaki kémia: polimer és műanyag kémia, polimerek 

fizikája, gyógyszertechnológia, anyagtechnológia, kémiai technológia, 

környezettechnológia, nukleáris kémia; 

Élelmiszerkémia és biotechnológia: élelmiszer-analitika, élelmiszer-

biotechnológia, biomérnöki és bitechnológiai tudományok  

Speciális szempont az adható pontokhoz: az MTA doktora citációs követelmény 

200%-a felett 40 pont (67-200% között a pontszám arányosan változik, de 

mindig egész pontszámra kerekítve). Beszámítandó továbbá innovatív 

gyógyászati eljárások (pl. új gyógyítási, diagnosztikai eljárás) kidolgozása, 

40  
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gyógyszerfejlesztés, benyújtott szabadalom (minimum 20%-os részvétel esetén, 

1 pont), megítélt szabadalom (minimum 20%-os részvétel esetén, 5 pont). 

A pályázat benyújtását legfeljebb 10 évvel megelőzően MTA doktora címet 

szerzett pályázók esetében a kiemelkedő tudományos, kutatói munkásságra 

vonatkozó kritériumokat (értékelőlap 2a.1. pontja) teljesítettnek kell tekinteni és 

maximális (10+40) ponttal kell értékelni. 

Összesen (2a.1.) 50  

A teljesítmény szöveges értékelése, tudománymetriai adatokkal vagy más elismerési/ hivatkozási 

konkrétumokkal: 

 

 

 

 

2a.2. Fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése, témavezetői 

részvétel doktori képzésben 

Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (10 pont): legalább egy fokozatot szerzett és igazolt (a 

doktori.hu oldalon megjelenő) PhD-hallgató témavezetője, akinek PhD-

dolgozata a pályázóval közös publikációkon alapul. Ha a pályázó olyan 

munkahelyen dolgozik, ahol nem folyik PhD-képzés, akkor a tudományos 

utánpótlás nevelését meg kell vizsgálni, de számszerű követelményt az 

eredményes PhD-értekezéssel zárult témavezetés tekintetében nem kell 

teljesíteni. 

10  

Adható további pontok: további PhD-hallgatók és/vagy posztdoktorok irányítása 

egyenként 10 pont. 
20  

2a.3. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közvélemény által elismert 

műhelyteremtő tevékenység folytatása (pl.: kutatócsoport vezetője és/vagy 

alapítója).   

5  

2a.4. Teljesítési minimum* (5 pont): szakmai közéleti tevékenység (pl.: 

egyetemi szakmai bizottság vezetője vagy tagja, más egyetem valamely 

bizottságának külső tagja, egyetemen kívüli szakmai testület tagja, egyetemi 

szenátus, kari tanács tagja, egyetemi szakmai bizottság elnöke vagy tagja, 

egyetemen kívüli szakmai testület tagja) 

5  

Összesen (2a.2.+2a.3.+2a.4.) 40  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

2b.1. Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (5 pont): a pályázat benyújtásának dátumáig legalább egy 

elnyert országos vagy nemzetközi kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat 

témavezetése, vagy legalább három érdemi részvétel ilyen pályázatok 

megvalósításában, vagy három intézményi pályázat témavezetése (5 pont). 

5  

Adható további pontok: további hasonló teljesítmény arányosan több pont, 

Konferenciaszervezés (hazai 1 pont, nemzetközi 2 pont). 
5  

Összesen (2b.1.) 10  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 
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2b.2. Hazai és nemzetközi elismertség 
Adható 

max. 

pont 

Adott 

pont 

Teljesítési minimum* (5 pont): hazai vagy nemzetközi tudományos szervezet 

elnöke: 5 pont, elnökségi tag: 3 pont, konferenciaelnök, meghívott plenáris 

előadó: 3 pont, társelnök, szekciószervező elnök, meghívott plenáris előadó: 1–1 

pont. 

5  

Adható további pontok: folyóirat szerkesztőbizottsági tagsága 1-5 pont (Q1-4, 

illetve D1 besorolástól függően). 
5  

Összesen (2b.2.) 10  

A teljesítmény szöveges értékelése, konkrétumokkal: 

 

 

 

 

II. Tudományos tevékenység 100  

Adható maximum 200 pont Mindösszesen adott pont (I.+II.):  

 

A pályázó kinevezésének támogatásához szükséges minimális pontszám: 160 

* Amennyiben a pályázó bármely pontban nem teljesítette a minimum feltételt (több feltétel esetén 

azok bármelyikét), akkor az adott pontra (pl. 1b.1.) 0 pontot kell adni (tehát ebben az esetben 

többlet pont sem adható).  

 

A pályázó elérte a minimális pontszámot   Támogatható 

A pályázó nem érte el a minimális pontszámot Nem támogatható 

 


