
 
 

Az egyetemi tanári pályázat összeállításában és értékelésében történt változások 

bemutatása a 2020. augusztus 31. napjáig hatályos és a 2020. szeptember 1. 

napjától hatályos útmutatók összehasonlításával 

 

I. Változások a tudományterületekre vonatkozó általános kritériumfeltételekben  
 

 Sikertelen pályázat után benyújtott pályázatnál ismertetni kell az előző pályázat benyújtása 

óta bekövetkezett változásokat. 

 A pályázó részletes szakmai munkásságát/önéletrajzát (a pályázó aláírásával) az adott 

tudományterület értékelőlapjának struktúráját követve, az egyes értékelési szempontok 

szerint szükséges bemutatni (pl. Hirsch-index esetében fel kell sorolni annak alapjául 

szolgáló közleményeket, és azok MTMT-adatbázisban szereplő igazolt idézettségét azoknál 

a tudományterületeknél, ahol követelmény).  

 A felsőoktatási oktatói tevékenység bemutatásánál a kontaktóra fogalma kiegészült az 

online megtartott tanórával, és az egyes kontaktórák időtartamával (legalább negyvenöt, 

legfeljebb hatvan perc). 

 A kontaktórákat igazoló táblázatnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtása előtti öt évben 

az oktatott tárgyakhoz a hallgatói minősítés munkahelyi vezető által hitelesített listáját.  

 A pályázó legalább egy tantárgy felelőse a pályázat benyújtásának időpontjában előírás 

helyett az elvárás legalább egy kötelező (A) vagy két fakultatív (B- vagy C-típusú) tantárgy 

felelőse, amelyek elektronikusan (kari honlap, tanszéki honlap) igazolhatók.  

 Az oktatásfejlesztési tevékenységnél alternatívaként elfogadható az is, ha a pályázó 

legalább egy 100 oldalas oktatási segédlet vagy digitális tananyag szerkesztője. 

 A tudományos tevékenységnél a minimális elvárás kiegészült a szakterületi szempontból 

releváns területen megjelent publikációkkal (Q1-es vagy Q2-es), alternatívaként pedig az 

MTA tudományterületi nemzetközi folyóiratjegyzéke A, illetve B kategóriájába tartozó 

cikkel.    

 A közlésre elfogadott publikációk adatainak is az MTMT-ben kell elérhetőnek lennie. 

Mellékelni kell a szerkesztőség befogadó nyilatkozatát, továbbá a benyújtó intézmény 

központi könyvtárának igazolását a tudománymetriai adatok hitelességéről. 

 A pályázónak be kell mutatnia, hogy tudományos közleményei/művészeti alkotásai, 

tevékenysége, szakmai eredményei milyen nemzetközi ismertséget és elismertséget 

szereztek számára. Az idézettségi adatokat az MTMT-összefoglaló táblázat „Összes 

tudományos közlemény” sora alapján kell feltüntetni. 

 A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél az MTA doktora cím elnyerésére 

benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus tudományterületi 

mutatók közül a lineáris paraméterek legalább kétharmadának teljesítése minimális elvárás. 

Az erre vonatkozó kimutatás része a pályázati dokumentációnak.   

 Az Országos Doktori Tanács (doktori.hu) adatbázis alapján, ha nem igazolható(ak) a 

pályázó témavezetésével  fokozatot szerzett hallgató(k) megléte, munkahelyi vezető általi 

igazolás szükséges (pl. külföldön fokozatot szerzett PhD-hallgató esetén).  

 A pályázatban szükséges felsorolni a fiatal oktatók tudományos munkájának vezetése terén 

elért eredményeket, témavezetői részvételt a doktori képzésben.  

 A pályázónak írásbeli nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az MTA mely 

osztályához, melyik tudományos bizottságához tartozik a kutatási területe.  
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 A pályázat benyújtását legfeljebb tíz évvel megelőzően MTA doktora címet szerzett 

pályázók esetében – amennyiben releváns a szakterületen – a kiemelkedő tudományos, 

kutatói munkásságra vonatkozó kritériumot (értékelő lap: 2a.1. pontja) teljesítettnek kell 

tekinteni és maximális (összesen 50) ponttal kell értékelni.  

 A szakmai közéleti tevékenység keretében elfogadható (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). 

 

II. Változások a tudományterületekre vonatkozó kivételekben és speciális értékelési 

szempontokban 

Bölcsészettudományok tudományterület  

 Legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es cikk (egyedüli, első, utolsó, vagy levelező), 

vagy legalább két idegen nyelvű, elismert nemzetközi kiadó által kiadott, lektorált 

tanulmánykötetben megjelent könyvfejezet, vagy egy elismert nemzetközi kiadó által 

kiadott monográfia szerzője legyen.  

 Elismert nemzetközi kiadó: olyan külföldi vagy hazai kiadó, amely rendelkezik Q1/Q2-es 

besorolású, vagy az MTA tudományos bizottságai által elfogadott, lektorált nemzetközi 

folyóirattal, vagy a területen magas idézettséggel bíró lektorált 

szakkiadványokkal/szakkönyv sorozatokkal. Olyan területen, ahol nem releváns a Q1/Q2-

es folyóirat-besorolás: a tudományág vezető, az MTA Doktori Tanács tudományos 

bizottságai által elfogadott, az MTA Doktori Tanács honlapján megtalálható, lektorált 

nemzetközi folyóirataiban megjelent publikációkat is figyelembe lehet venni. A pályázónak 

rendelkeznie kell legalább egy egyszerzős lektorált monográfiával, amely nem egyezik meg 

a PhD-disszertációval (ez lehet azonos a tudományterületi közös szempontoknál említett 

monográfiával). 

 Lektorált tanulmányok kategóriába olyan tanulmányok sorolhatók, amelyek kb. 8 oldal (kb. 

20.000 leütés) terjedelműek, az MTMT-ben tudományos besorolásúak, jegyzeteket és 

szakirodalmi utalásokat tartalmaznak, és az MTMT-összefoglaló táblázatban nem a 

„konferenciaközlemény” vagy a „további tudományos művek” soron szerepelnek. 

Szerkesztői előszó, esszé, könyv- vagy folyóiratcikk ismertetés nem tartozhat ide. 

 A publikációs tevékenység hatásának értékelésénél az MTA doktora cím elnyerésére 

benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus tudományterületi 

mutatók közül a lineáris paraméterek legalább kétharmadának teljesítése csak a 

pszichológiai tudományok tudományág területén elvárás.  

 A szakmai közéleti tevékenység keretében a panelszervezői és szekcióelnöki tevékenység 

is értékelhető. 

Pszichológiai tudományok tudományág területe 

 Felsőoktatási tapasztalatként előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció, továbbá heti két 

kontaktóra számolható el nyári gyakorlat, hatodéves gyakorlat, illetve szakképzési tutorális 

tevékenység esetén, a résztvevő hallgatói létszámtól függetlenül.   

Hittudomány tudományterületen 

Az oktatásfejlesztési tevékenységnél alternatívaként elfogadható az is, ha a pályázó legalább egy 

100 oldalas oktatási segédlet vagy digitális tananyag szerkesztője. 

Műszaki tudományok tudományterület  

 A Q1/Q2-es közleményeket monográfia csak két tudományágnál (építészmérnöki 

tudományok, katonai műszaki tudományok) pótolhatja. 
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Művészetek tudományterület 

 A műhelyteremtő tevékenység kiegészült a szakkollégiumi tevékenységgel.  

 A szakmai közéleti tevékenység keretében az egyetemen kívüli szakmai testület tagsága 

esetén csak az országos tagság értékelhető, továbbá a zsűrizés esetén is csak az országos 

rendezvény értékelhető.    

Orvos- és egészségtudományok tudományterület 

 A felsőoktatási oktatói tevékenységnél elvárt, hogy a pályázat benyújtását megelőző tíz 

évben a pályázó legalább 400 kontaktórát (ebből 100 óra előadást) tartson.   

 Az oktatási segédanyag alternatívájaként elfogadható jegyzet, vagy tankönyvfejezet, illetve 

digitális tananyag szerzősége mellett azok fordítása is. 

 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. 

Az elméleti orvostudományok, egészségtudományok, klinikai orvostudományok és az MTA 

V. Orvosi Tudományok Osztálya területére besorolt gyógyszerészi tudományok MTA V. 

Orvosi Tudományok Osztályához besorolt területéről pályázók esetében teljesíteni kell az 

értékelő lapon felsoroltak szerint a Hirsch-index (H-index) értéket és az összes idézettség 

(citáció) legalább kétharmadát.  

A gyógyszerészeti tudományok területéről pályázók esetében az MTA két szakterületi 

osztályának (MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya, VII. Kémiai Tudományok Osztálya) 

releváns mutatóit az értékelő lap tartalmazza.  

Az MTA V. Orvosi Tudományok Osztályhoz besorolt gyógyszerészeti szakterületek: 

gyógyszerészet, farmakoökonómia, farmakoepidemiológia, gyógyszerészeti biotechnológia, 

kórházi-klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szervezés és management, gyógyszerészi 

gondozás. 

A 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. Az MTA VII. Kémiai 

Tudományok Osztály doktori minimumkövetelményeit, valamint a szakterületek 

részletezését az értékelő lap tartalmazza. 

 Minimális elvárás legalább egy fokozatot szerzett PhD-hallgató témavezetése, akinek PhD 

dolgozata a pályázóval közös publikáción alapul.   

 Meghívott plenáris előadói tevékenységgel kiegészült a hazai és nemzetközi elismertség. 

Sporttudományok tudományág területe 

 Egyetemi doktori tanács igazolja a konzulensi feladatot.  
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Társadalomtudományok tudományterület – Gazdaságtudományok  

 Az oktatásszervezői tevékenységek közül a kutatócsoport vezetői vagy helyettesi 

tevékenység kikerült. 

 Elvárás, hogy a pályázónak legalább két idegen nyelvű Q1-es vagy Q2-es cikk (ebből 

legalább egynek egyedüli vagy első szerzője legyen). A két szakterületi cikk közül az egyik 

kiváltható rangos nemzetközi kiadónál megjelent könyvvel vagy könyvrészlettel.  

 Könyvnek tekinthető az a legalább 112 oldal terjedelmű mű, amelynek a pályázó kizárólagos 

szerzője. Az önálló könyvrésznek el kell érni a 112 oldal terjedelmet. 

 A szakterületi folyóiratok felsorolásra kerültek az értékelő lapon. 

 Automatikusan szakterületi cikknek minősülnek a Scimago következő Subject area 

folyóiratlistái: Business, Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, 

Econometrics and Finance, Social Sciences. A pályázó kérheti más Subject area alá tartozó 

közlemény beszámítását is, ha az a pályázatban megnevezett tudományág, az intézmény által 

kiírt álláspályázat tartalma és a pályázó kutatási szakmai profilja szempontjából releváns. 

 A pályázónak legyen az MTMT-adatbázis alapján a Hirsch-indexe legalább 6, vagy legalább 

15 független Scopus hivatkozása.  

 A tudományos teljesítmény, kutatói munkásság értékelése során az elvárt követelmény feletti 

teljesítésre legfeljebb háromszerzős Q1-Q2-es minősítésű cikkek alapján is adható pontszám 

(értékelő lap 2a.1. pontja szerint).  

Társadalomtudományok tudományterület – Társadalomtudományok (kivéve hadtudományok 

tudományág) 

 Az elvárt 800 kontaktóra felsőoktatási tevékenység teljesítéséből felsőoktatási szakképzés, 

alapszakos és szakirányú továbbképzés legfeljebb 600 tanóra lehet. 

 A pályázótól elvárt, hogy legalább négy éve legalább egy tantárgy tárgyfelelőse legyen. 

 Legalább két idegen nyelvű, szakterületi szempontból releváns területen megjelent Q1-es 

vagy Q2-es, vagy az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya nemzetközi 

folyóiratjegyzéke A, illetve B kategóriájába tartozó cikk, vagy legalább egy elismert 

nemzetközi kiadó által kiadott monográfia elvárás. 

 A külföldi kutatási tevékenységnél példaként a Jean Monnet ösztöndíj is nevesítésre került.  

Természettudományok tudományterület 

 A felsőoktatási oktatói tevékenységnél elvárt, hogy a pályázat benyújtását megelőző tíz 

évben a pályázó legalább 200 kontaktóra előadást tartson a pályázatban megjelölt 

tudományághoz kapcsolódó tárgyakból.   

 A felsőoktatási tevékenységben a minőségi szempontok is figyelembe veendők: kötelező 

alaptantárgyak oktatása alap- és mesterképzésben, neves külföldi egyetemeken jegyzett 

előadások tartása, valamint kiváló oktatást elismerő értékelések, elismerések, díjak, 

kitüntetések, oktatóként elnyert pályázatok. 

 A közös referált hazai vagy nemzetközi publikáció speciális kritérium teljesítése nem 

elvárás.  

 Idegen nyelvű felsőoktatási tapasztalatként elszámolható például Erasmus Mobility, 

vendégtanári meghívás, nyári/téli egyetem kurzusai, igazolt előadásai is. 

 Tárgyfelelősség csak a pályázatban megjelölt tudományághoz kapcsolódó tárgy esetében 

számítható be. 

 Oktatásszervezési tevékenység: szakfelelős, szakirányfelelős, tanszékvezető, 

intézetigazgató, kari és egyetemi vezetői tisztségek betöltése, kari, egyetemi bizottságok 

elnöki tisztségének betöltése. 
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 Matematika tudományágban a publikációs és hivatkozási teljesítményt az adott kutatási 

területtől függően kell figyelembe venni. 

 A Q1/Q2-es közleményeket nem pótolja monográfia.  

 A pályázó kutatói munkássága részletes vizsgálat nélkül maximális 50 ponttal értékelendő 

az ERC Consolidator/Advanced Grant vagy NKFIH Élvonal Kutatói Kiválósági Program 

nyertese esetében. Ha a pályázó MTA Lendület csoport vezetője vagy ERC Starting Grant 

nyertese, a kutatói munkásság legalább 30 pontra értékelendő. 

 A legalább egy fokozatot szerzett PhD-hallgató témavezetése történhet külföldi 

intézményben is. 

 Szakmai közvélemény által elismert műhelyteremtő tevékenység folytatása: legalább egy 

kutatócsoport-vezetői szerep, vagy legalább három, érdemben értékelhető résztvevői szerep, 

illetve egyéni kutatói ösztöndíj. A munkához közvetlenül kötődő (pl. feladatként előírt) 

kutatói részvétel nem számítható be.  

 A pályázat benyújtásának dátumáig legalább egy országos vagy nemzetközi 

kutatási/fejlesztési/innovációs pályázat elnyerése vezető kutatóként és az elnyert 

pályázatban foglaltakat megvalósító kutatócsoport működtetése.  

 Aktív és kompetitív részvétel nemzetközi konferencián: plenáris előadó, meghívott előadó, 

szóbeli előadó. 

 Hazai és nemzetközi szakmai díjak, elismerések, nemzetközi tudományos folyóiratnál 

szerkesztőbizottsági tagság, szakmai előadás nemzetközi meghívás alapján.  

 Rangos – hazai vagy külföldi – nemzetközi konferencia, szeminárium, szakmai műhely 

szervezése.  

 

III. Az értékelés általános szempontja és a MAB Testületének határozata (sablon) a 

következők szerint módosult 

Értékelés  

 Amennyiben a pályázó egy témakörben (pl. 1a.1.) az előírt teljesítmény-minimumban 

megfogalmazott követelmények bármelyikét nem teljesíti, az adott témakörben 0 pontot kap. 

Ilyen esetben is, ha eléri a pályázó a maximális 200 pontból 160 pontot, egyetemi tanári 

kinevezése támogatható. 

 Egy értékelési szemponthoz egy teljesítési minimum tartozik. 

A MAB Testületének határozata (sablon)  

A MAB …… egyetemi tanári pályázatát a …… tudományágban a nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 28. § (5) bekezdésében előírtak figyelembevételével 

 a) a felsőoktatási és -fejlesztési eredményesség szempontjából (magyar és idegen nyelvű 

előadások, szemináriumok tartása, a hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának 

vezetése, oktatást segítő anyagok készítése, oktatásfejlesztési tevékenység), valamint  

 b) a tudományos (kutatói)/művészi munkásság (nemzetközi publikációs tevékenység, fiatal 

oktatók tudományos munkájának vezetése, témavezetői részvétel doktori képzésben, 

kutatásszervezési tapasztalat, részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben, 

nemzetközi elismertség) szempontjából  

a maximális 200 pontból   ≥ 160 pontra /  < 160 pontra értékelte.  

 A MAB által végzett kvalitatív és kvantitatív értékelés alapján a pályázó az egyetemi tanári 

kinevezésére vonatkozó feltételeknek 
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(a felsőoktatás és oktatásfejlesztés, valamint a tudományos tevékenység, illetve művészeti 

munkásság területén a pályázatra adott pontszám a maximális 200 pontból elérte a 160 

pontot / nem érte el a 160 pontot) megfelel /nem felel meg. 

 A MAB …… egyetemi tanári kinevezését támogatja / nem támogatja 

IV. Az ellenőrző lista szerinti mellékletek kiegészítésre kerültek a következőkkel 

Pályázati dokumentáció mérete  

 A teljes pályázati dokumentáció mérete összesen legfeljebb 5 MB (művészetek 

tudományterületnél nagyobb méretű) lehet. 

 Az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs listát csak elektronikusan kell feltölteni.  

Pályázati dokumentáció tartalma (papíron és elektronikusan) 

 A szenátusi jegyzőkönyv kivonatát a pályázati példányokhoz papíron külön kell mellékelni és 

külön file-ban feltölteni a Titkársági Információs Rendszerbe.  

 A tartalomjegyzék oldalszámozott legyen. 

 A tudománymetriai adatok hitelességét a pályázatot benyújtó intézmény központi könyvtára 

igazolja. 

 A közlésre elfogadott publikációk adatainak is az MTMT-ben kell elérhetőnek lenniük. 

Mellékelni kell a szerkesztőség befogadó nyilatkozatának másolatát. 

 A pályázatnak tartalmaznia kell az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott pályázatok 

habitusvizsgálatánál alkalmazott numerikus tudományterületi mutatók közül a lineáris 

paraméterek (MTMT-adatbázisából generált) adatait, és mellékelni kell az előírt minimális 

Hirsch-index értéket elérő cikkek listája, amennyiben utóbbi követelményt a tudományterületi 

előírás tartalmazza. 

 Külföldi vendégtanári meghívás esetén a meghívólevél másolatát csatolni szükséges a 

pályázathoz.  

 Amennyiben az Országos Doktori Tanács (doktori.hu) adatbázis alapján nem igazolható a 

pályázó témavezetésével fokozatot szerzett hallgató megléte, munkahelyi vezető által aláírt 

igazolás szükséges (pl. külföldön fokozatot szerzett PhD-hallgató esetén). 

 A pályázó csatolja arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az MTA mely osztályához, melyik 

tudományos bizottságához tartozik a kutatási területe. 

 

 

 

 


