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A professzori és docensi munkakörök betöltésének általános kritériumait és a 

pályázati eljárás konkrét feltételeit a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi 

és Informatikai Karán 

 

A hatályos 131/2002 T.t. Felsőoktatási törvény 30 § 1. bek. h) és i ) pontja alapján (a továbbiakban 

csak „törvény“) a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara (a továbbiakban csak „SJE GIK“) 

Tudományos Tanácsa megtárgyalta a professzori és docensi munkakörök általános kritériumait és a 

pályázati eljárás konkrét feltételeit a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán 

és a Selye János Egyetem Tudományos Tanácsának elfogadásra beterjesztette.  

 

1. Cikk 

A professzori munkakör betöltésének általános kritériumai  

 

1. A professzori munkakör betöltésének kvalifikációs előfeltétele az adott egyetem professzori 

címének megszerzéséhez a habilitációs eljárásra és inaugurációs eljárásra vonatkozó standardok 

egyedi rendelkezése szerinti kritériumszintjéből következő kritériumok teljesítése (a törvény 75 

§ 4. bek. alapján). 

2. Az az egyetemi oktató, aki „professzor“ tudományos-pedagógiai vagy művészeti-pedagógiai 

címmel rendelkezik és professzori munkakört tölt be, az ebben a munkakörben való 

tevékenykedése során az adott egyetem rendes professzora, amennyiben ilyen címmel nem 

rendelkezik, akkor professzori helyen foglalkoztatott személy. Amennyiben a professzori helyen 

foglalkoztatott személy a professzori munkakör betöltése során „professzor“ tudományos-

pedagógiai vagy művészeti-pedagógiai címet szerez, az egyetem rendes professzorává válik (a 

törvény 75 § 5. bek. alapján). 

3. A karon professzori munkakört betöltő egyetemi oktatónak teljesítenie kell a törvény 75 § 2. bek. 

foglalt, a munkakör betöltésével járó kötelességeket és követelményeket és a T.t. 341/2004 számú 

rendeletének 1. mellékletében található munkaköri tevékenységeknek (17. Oktatás és testnevelés, 

11-es fizetési kategória, 01-es munkaköri tevékenységek).  

 

2. Cikk 

A docensi munkakör betöltésének általános kritériumai  

1. A professzori munkakör betöltésének kvalifikációs előfeltétele a docensi cím megszerzéséhez a 

habilitációs eljárásra és inaugurációs eljárásra vonatkozó standardok egyedi rendelkezése szerinti 

kritériumszintjéből következő kritériumok teljesítése (a törvény 75 § 4. bek. alapján). 

2. A karon docensi munkakört betöltő egyetemi oktatónak teljesítenie a törvény 75 § 3. bek. foglalt, 

a munkakör betöltésével járó kötelességeket és követelményeket és a T.t. 341/2004 számú 

rendeletének 1. mellékletében található munkaköri tevékenységeket (17. Oktatás és testnevelés, 

10-es fizetési kategória, 01-es munkaköri tevékenységek).  

 

3. Cikk 

A professzori és docensi munkakör betöltésének konkrét feltételei  

1. Az SJE GIK-en a professzori és docensi munkakörök betöltésének konkrét feltételei 

tudományterületenként kerülnek meghatározásra az SJE GIK által művelt tudományterületeken 

(8. Ökonómia és menedzsment, 18. Informatika, 22. Matematika). 

2. Minden pályázati eljárásban részt vevő pályázó annak a tudományterületnek a feltételeinek kell, 

hogy megfeleljen, amelyen pályázik.   
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A professzori és docensi munkakör betöltésének konkrét feltételei a 8. Ökonómia és 

menedzsment tanulmányi szakon 

 

Kategória Kritérium Javasolt 

minimális 

kritérium 

Megjegyzés 

doc. prof. 

1 Pedagógiai tevékenység    
1.1 Pedagógiai tapasztalat a szakon (év) 5 10 3 év a PhD. / doc. titulus 

megszerzését követően 

1.2 Felsőoktatási tankönyv (db / szerzői 

részesedés szerző ívekben) 

1 / 3 1 / 5   

1.3 Jegyzetek és oktatási szövegek (db / szerzői 

részesedés szerzői ívekben) 

1 / 3 2 / 6 Helyettesíthető az 1.2 

kategóriával 

1.4 Vezetett záródolgozatok száma (sikeresen 

megvédett) 

15 25   

1.4.1 Vezetett diplomadolgozatok száma  10 20  

1.5 Sikeresen vezetett doktoranduszok száma 

(akik megszerezték a PhD., CSc., Dr. titulust) 

  2   

1.6 Aktuálisan vezetett doktoranduszok száma  1  

2 Tudományos munkák szerzősége (db) 35 55  
2.1 A kategóriás kimenetek szerzősége (db)1  3 6  

2.1.1 WoS adatbázisban jegyzett kimenetek olyan 

folyóiratban, amely IF>0,25 

2 4  

2.2 Tudományos monográfia szerzősége 

(db/szerzői részesedés szerző ívekben) 

1/3 2/6  

2.3 Kimenetek tudományos folyóiratokban (db) 13 28  

2.4 WoS vagy Scopus adatbázisban jegyzett 

kimenetek száma  

 

7 14  

2.5 Tanulmánykötetekben publikált kimenetek 

(db) 

10 20  

3 Idézések és hivatkozások száma 

a tudományos munkákra összesen (db) 

30 75   

3.1 Idézések és hivatkozások száma olyan 

tudományos munkálra, amelyek WoS vagy 

Scopus adatbázisban jegyzettek (db)  

5 10  

                                                           

1 Az utolsó komplex akkreditációnál a 8. Ökonómia és menedzsment tudományterületen a SZK Kormányának 

tanácsadó szerve, az Akkreditációs bizottság szerint a Kutatási, fejlesztési, művészeti és egyéb alkotó 

tevékenység kritériumaiban meghatározott kimenetek: 

 nemzetközi szakmai, tudományos adatbázisban (Web of Science vagy SCOPUS) jegyzett, olyan 

folyóiratban megjelent cikk, amely kiemelt nemzetközi minőségű. Általában nemzetközi kiemelt 

minőségű kimenetnek olyan folyóiratban megjelent publikáció számít, amelynél HI≥10 vagy IF ≥ 

0.25, 

 világkongresszus vagy világkonferencia gyűjteményében megjelent, elismert külföldi kiadónál 

megjelent cikk, mely általában a WOS-ban vagy SCOPUS-ban  

 elismert külföldi kiadónál kiadott tudományos monográfia jellegű, folyóiratban vagy 

konferenciakötetben megjelenő tanulmány  

 elismert külföldi kiadónál kiadott monográfia rész vagy fejezet  
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3.2 Külföldi idézések (db) 10 30 Helyettesíthető a 3.1. 

kategóriával 

4 Befejezett tudományos és egyéb kutatási 

feladatok (db)  

4 7  

4.1 Befejezett tudományos és egyéb kutatási 

feladatok (db): megoldó csoport vezetője 
vagy felelős megoldó (db) 

1 3 Doc. esetében 

a megoldó csoport 

vezetőjének helyettese 

/ kutatásvezető 

helyettes is elismerhető 

4.2 Aktuális kutatási projekt megoldója (db) 1 1 Prof. esetében kutatási 

projekt vezetője, vagy 

felelős megoldója 

5 Aktív részvétel tudományos 

konferenciákon (db) 

6 12  

5.1 Aktív részvétel nemzetközi tudományos 

konferenciákon (db) 

3 6  
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A professzori és docensi munkakör betöltésének konkrét feltételei a 18. Informatika 

tanulmányi szakon 

 

Kategória Kritérium Javasolt 

minimális 

kritérium 

Megjegyzés 

doc. prof. 

1 Pedagógiai tevékenység    
1.1 Pedagógiai tapasztalat a szakon (év) 5 10  5 év a PhD. / doc. 

megszerzését követően 

1.2 Felsőoktatási tankönyv (db) 1 1   

Jegyzetek és oktatási szövegek (db) 1 2 

1.3 Sikeresen befejezett vezetett 

záródolgozatok száma  

8 16   

1.4 ebből sikeresen befejezett záródolgozatok 

a felsőoktatási tanulmányok második 

szintjén  

5 8  

1.5 Sikeresen vezetett doktoranduszok száma 

(akik megszerezték a PhD., CSc., Dr. 

titulust) 

  2   

2 Tudományos munkák szerzősége (db) 30 50  
2.1 Tudományos monográfia szerzősége (db)  1  

2.2 Eredeti tudományos munkák recenzált 

folyóiratokban (počet) 

15 30  

2.3 WoS vagy Scopus adatbázisban jegyzett 

eredeti kimenetek száma (počet) 

7 14  

2.4 WoS adatbázisban jegyzett kimenetek olyan 

folyóiratban, amely  IF ≥ 0.39 (počet) 

3 6  

2.5 Tudományos munkák hazai / külföldi 

konferenciák tanulmányköteteiben  

8/4 12/8 A hazai konferenciák 

kimenetei 

helyettesíthetőek 

külföldiekkel  

3 Idézések és hivatkozások száma 

a tudományos munkákra összesen (db) 

15 30   

3.1 Idézések és hivatkozások száma olyan 

tudományos munkákra, amelyek WoS vagy 

Scopus adatbázisban jegyzettek (db) 

6 15  

4 Befejezett tudományos és egyéb kutatási 

feladatok (db) 

2 2  

4.1 Befejezett tudományos és egyéb kutatási 

feladatok (db): megoldó csoport 

vezetője vagy felelős megoldó (db) 

 2  

5. A tudományos-pedagógiai közösség 

egyéb elismeréseinek egyéb formái2 

 3  

                                                           

2 A tudományos-pedagógiai közösség egyéb elismeréseinek egyéb formái: 

 szerzői jogi tanúsítvány, szabadalom vagy felfedezés;  

 a tanulmányi program garansa/együttes garansa;  

 külföldi előadás megtartására való felkérés;  

 egy jelentős nemzetközi konferencia kiadványának szerkesztése  

 legalább országos szintű elismerés/díj 
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A professzori és docensi munkakör betöltésének konkrét feltételei a 22. Matematika 

tanulmányi szakon 

 

 

Kategória Kritérium Javasolt 

minimális 

kritérium 

Megjegyzés 

doc. prof. 

1 Pedagógiai tevékenység    

1.1 Pedagógiai tapasztalat a szakon (év) 5 10  3 év a PhD. / doc 

titulus megszerzését 

követően 

1.2 Felsőoktatási tankönyv (db / szerzői ív) 1 1   
Jegyzetek és oktatási szövegek (db) 1 2 

1.3 Sikeresen befejezett vezetett záródolgozatok 

száma  
5 10   

1.4 Sikeresen vezetett doktoranduszok száma 

(akik megszerezték a PhD., CSc., Dr. titulust) 

 2   

2 Tudományos munkák szerzősége (db) 20 40  

2.1 Eredeti tudományos munkák recenzált 

folyóiratokban (počet) 
15 20  

2.2 WoS vagy Scopus adatbázisban jegyzett 

eredeti kimenetek száma (počet) 
7 15  

2.3 WoS adatbázisban jegyzett kimenetek olyan 

folyóiratban, amely s IF ≥ 0.5 (db) 
4 10  

3 Idézések és hivatkozások száma 

a tudományos munkákra összesen (db) 

20 50   

3.1 Idézések és hivatkozások száma olyan 

tudományos munkákra, amelyek WoS vagy 

Scopus adatbázisban jegyzettek (db) 

10 25  

4 Befejezett tudományos és egyéb kutatási 

feladatok (db) 

2 6  

4.1 Lezárt tudományos és egyéb kutatási 

feladatok (db): megoldó csoport vezetője 
vagy felelős megoldó (db) 

 2  
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3. A beterjesztett professzori és docensi munkakörök betöltésére vonatkozó konkrét feltételek a 8. 

Ökonómia és menedzsment tanulmányi szakon az érvényes akkreditációs stadardok értelmében 

összhangban vannak a tudományos-pedagógiai vagy művészeti-pedagógiai docens és professzor 

titulusok megszerzésének kritériumaival (a továbbiakban csak „habilitációs és inaugurációs eljárások 

kritériumai“) a következő egyetemeken, karokon és teljes mértékben megfelelnek nekik: 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 

 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu  

 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonómie a manažmentu. 

4. Valamennyi a 3. bekezdésben felsorolt kritérium változása esetében a SJE GIK az Ökonómia és 

menedzsment szak esetében az Ekonomická univerzita v Bratislave habilitációs és inaugurációs 

eljárásokra vonatkozó kritériumai alapján fog eljárni. 

5. A beterjesztett professzori és docensi munkakörök betöltésére vonatkozó konkrét feltételek a 18. 

Informatika tanulmányi szakon az érvényes akkreditációs standardok értelmében összhangban vannak a 

tudományos-pedagógiai vagy művészeti-pedagógiai docens és professzor titulusok megszerzésének 

kritériumaival (a továbbiakban csak „habilitációs és inaugurációs eljárások kritériumai“) a következő 

egyetemeken, karokon és teljes mértékben megfelelnek nekik: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, 

 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 

6. Valamennyi az 5. bekezdésben felsorolt kritérium változása esetében a SJE GIK az Informatika 

szak esetében a Technická univerzita v Košiciach habilitációs és inaugurációs eljárásokra vonatkozó 

kritériumai alapján fog eljárni. 

7. A beterjesztett professzori és docensi munkakörök betöltésére vonatkozó konkrét feltételek a 22. 

Matematika tanulmányi szakon az érvényes akkreditációs standardok értelmében összhangban vannak a 

tudományos-pedagógiai vagy művészeti-pedagógiai docens és professzor titulusok megszerzésének 

kritériumaival (a továbbiakban csak „habilitációs és inaugurációs eljárások kritériumai“) a következő 

egyetemeken, karokon és teljes mértékben megfelelnek nekik: 

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, 

8. Valamennyi a 7. bekezdésben felsorolt kritérium változása esetében a SJE GIK a Matematika 

szak esetében az Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici habilitációs és inaugurációs eljárásokra 

vonatkozó kritériumai alapján fog eljárni.  

 

 4. Cikk 

Záró rendelkezések 

1. A professzorok és docensek munkaköri feladatait törvény írja elő (§ 75 2. bek és 3. bek.). 

2. A professzori és docensi munkakörök általános kritériumait és a pályázati eljárás konkrét 

feltételeit a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a SJE GIK 

Tudományos Tanácsa 2021.05.10-i ülésén tárgyalta meg. 

3. A professzori és docensi munkakörök általános kritériumait és a pályázati eljárás konkrét 

feltételeit a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a SJE Tudományos 

Tanácsa 2021.5.19-ei ülésén fogadta el.. 
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4. A professzori és docensi munkakörök általános kritériumai és a pályázati eljárás konkrét feltételei 

a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a SJE Tudományos Tanácsa 

általi elfogadást követően válnak hatályossá. 

 

Komáromban, 2021.5.19. 

 

 

........................................................... 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

az SJE Tudományos Tanácsának elnöke 

........................................................… 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

az SJE GIK Tudományos Tanácsának elnöke 

 


