
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 

Rektori pályázati felhívás 

kiválósági különdíj elnyerésére 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora határozott időre szóló, kiemelkedő 

teljesítményért járó különdíjra ír ki pályázatot az alábbi feltételekkel. 

 

1. A pályázat célja: 

A pályázat kiírásával az ELTE rektora az egyetem oktatóinak és kutatóinak kiemelkedő 

teljesítményét kívánja elismerni. Az egyetem oktatóinak és kutatóinak mind oktatási 

tevékenységük, mind tudományos kutatásaik, mind pedig egyetemi közéleti aktivitásuk 

értékelésre kerül, így azok munkája emelhető ki, akik az Egyetem nemzetközi és hazai térben 

való megjelenéséhez nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. 

 

2. A pályázók köre: 

A különdíjra pályázhat az ELTE-n 2015. augusztus 1-jén vagy ezt megelőzően létesített 

főállásban folyamatosan, teljes munkaidőben foglalkoztatott, határozatlan időre szóló 

közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató és kutató, aki regisztrálva van az ELTE Stratégiai 

Adatbázisában, és ott validált adatokkal rendelkezik.  

 

3. A különdíjban részesülők száma: 

A pályázat alapján a 2. pontban foglalt szempontok figyelembe vételével karonként 

- a pályázat kiírásának napján foglalkoztatott egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai 

tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs besorolású 

munkatársak létszámának legfeljebb 10 %-a (A. kategória) és 



- a pályázat kiírásának napján foglalkoztatott adjunktus, tanársegéd, főiskolai docens, 

tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs besorolású munkatársak létszámának 

legfeljebb 10 %-a (B. kategória) 

részesíthető különdíjban. 

 

Az értékelés az ELTE minden karán –, illetve a karokhoz nem tartozó szervezeti egységeknél 

együttesen – külön-külön történik. 

 

4. A különdíj összege: 

A pályázat alapján elnyerhető különdíj összege havonta 

az A. kategóriában pályázók számára: bruttó 180.000 Ft, 

a B. kategóriában pályázók számára: bruttó 130.000 Ft, 

amelyet az illetménnyel egyező adó- és járulék terhel. 

 

5. A különdíj időtartama: 

A pályázattal elnyerhető különdíj a folyósítás megkezdésétől számított 12 hónapig illeti meg a 

nyertes pályázót. Amennyiben ez idő alatt a pályázó ELTE-vel fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya megszűnik, vagy a jogviszonyában olyan változás következik be, amely miatt az 

ELTE-n nem részesül illetményben, a különdíjra szóló jogosultság megszűnik. 

 

A különdíj első alkalommal legkésőbb a 2016. október havi illetményekkel együtt kerül 

folyósításra. 

 

6. A különdíj odaítélésének szempontjai: 

Különdíjban azok a pályázók részesülnek, akik a jelen pályázati kiírás mellékleteként – a 

karok által megállapított eltérésekkel – meghatározott szempontok alapján 

- az oktatási tevékenység, 

- a tudományos kutatás és  

- az egyetemi közéleti aktivitás 

terén kiemelkedő munkát végeztek.  

 

A teljesítmény a mellékletben meghatározott pontozással kerül mérésre, s ezek a pontok 

súlyozottan kerülnek figyelembevételre az összesített értékelésnél. Az oktatási és kutatási 

tevékenység súlya összesen 80 %-ot tesz ki, külön-külön számításba veendő súlyuk karonként 



30 és 50 % között változhat. Az egyes szervezeti egységeknél figyelembe vehető 

súlyértékeket a karok vezetése határozta meg, és a karoknál alkalmazandó súlyozásokat jelen 

pályázati kiírás melléklete tartalmazza (I. melléklet) 

 

Nem részesülhet különdíjban az, aki valamelyik értékelési területen (oktatás, kutatás, 

egyetemi közélet) nem éri el a maximális pontszám 50 %-át. 

 

7. Az értékeléshez szükséges adatok: 

A pontozáshoz szükséges adatokat túlnyomó részben a Stratégiai Adatbázisban rögzített 

információk biztosítják. Az adatbázis a pályázati szempontok szerint figyelembe vehető 

adatokat és azok maximális pontszámait csoportosítva mutatja az  

-  a tudományos munka eredményei 

-  az oktatói munka eredményei  

-  a közéleti munka eredményei  

menüpontok alatt. 

 

A mátrixszerű értékelések a pályázóra vonatkozó konkrét pontszámai a pályázat beadásakor 

nem érhetőek el. A pályázók a pontszámaikat – az értékelés módszere miatt – csak az 

értékelés nyilvánosságra hozatala után ismerhetik meg.  

 

8. A pályázat benyújtása: 

A pályázatot 2016. augusztus 1-ig a NEPTUN elektronikus felületén kell benyújtani 

(neptun.elte.hu; Oktatói webes felületre belépve az Ügyintézés > Kérvények felületen a 

Kitölthető kérvények menüpont között a Pályázat kiválósági különdíj elnyerésére nevű 

kérvény). A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen pályázati kiírás II. mellékletét képező 

hozzájáruló nyilatkozatot is elfogadja. A pályázat benyújtását – a 6/2015. (IX. 28.) számú 

rektori utasítás alapján – meg kell előznie a Stratégiai Adatbázisba történő pályázói 

adatfelvitelnek. 

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírója a különdíjban 

részesülő pályázók nevét és összesített pontszámát nyilvánosságra hozza. 

 



A pályázat benyújtásával kapcsolatban esetleg felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az ELTE 

Rektori Kabinetjétől lehet felvilágosítást kérni (rektori.kabinet@elte.hu vagy 061-411-6500 / 

4444). 

 

9. A pályázatok értékelése: 

A pályázatok beérkezése után a dékánok – karhoz nem tartozó pályázók esetében a szervezeti 

egység vezetőjének javaslatára a rektor – a pályázati kiírásnak megfelelő pályázók esetén 

kiegészítik a Közéleti tevékenység értékelését azokkal a pontszámokkal, amelyek a Stratégiai 

Adatbázis adataiból nem megállapíthatóak (az egyetem, a kar érdekében az egyetemen/karon 

kifejtett jelentős tevékenység és az egyetem, a kar érdekében az egyetemen kívül kifejtett 

jelentős tevékenység). Az így teljessé vált és súlyozott pontszámokat a dékánok összesítik, 

ezek alapján kari szinten megállapítják a feltételeknek megfelelő pályázók rangsorát külön az 

A. kategóriában és külön a B. kategóriában foglalkoztatottakra. Az összesítés alapja a 

Stratégiai Adatbázis 2016. augusztus 1. szerinti feltöltöttségi állapota. 

 

A dékánok a kialakult rangsornak és a különdíjban részesíthetők számának figyelembe 

vételével 2016. szeptember 12-ig megküldik a rektornak arra vonatkozó javaslatukat, hogy 

kik részesüljenek különdíjban. A javaslatok felterjesztésénél a 3. pontban kategóriánként 

rögzített létszámkorlátot kari szinten be kell tartani. 

 

10. A különdíj odaítélése: 

A pályázatokról a rektor dönt. A pontszámok alapján kialakult sorrendet a rektor nem 

változtatja meg, de fenntartja a jogot arra, hogy a 3. pontban kategóriánként rögzített 

létszámkorláthoz képest kisebb számban ítéljen oda különdíjat. 

 

A rektor döntését 2016. szeptember 30-ig az ELTE honlapján teszi közzé. 

 

Budapest, 2016. július 14. 

 

 

 

Dr. Mezey Barna 

rektor 



I. MELLÉKLET 

 

Az egyes szervezeti egységeknél figyelembe vehető súlyértékek 

 

 

Szervezeti egység 

megnevezése 

Az oktatói 

munka 

eredményei 

A tudományos 

munka 

eredményei 

A közéleti 

munka 

eredményei 

Összesen 

Állam- és Jogtudományi 

Kar 

50 30 20 100 

Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

40 40 20 100 

Bölcsészettudományi Kar 30 50 20 100 

Informatikai Kar 50 30 20 100 

Pedagógiai és Pszichológiai 

Kar 

30 50 20 100 

Tanító- és Óvóképző Kar 40 40 20 100 

Társadalomtudományi Kar 50 30 20 100 

Természettudományi Kar 30 50 20 100 

Karon kívüli oktatási-

kutatási egységek 

30 50 20 100 

 



II. MELLÉKLET 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3. §-a 2. 

értelmében e törvény alkalmazása során: „2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;”  

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése értelmében „Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul……..” 

 

Fenti rendelkezésekre figyelemmel a Stratégiai Adatbázisnak az oktatói-kutatói értékelésre vonatkozó részei kifejezetten 

személyes adatnak minősülnek, melyek csak abban az esetben kezelhetők, ha ahhoz az érintett hozzájárult. Ennek 

megfelelően a pályázat benyújtása során kifejezetten ki lehet – sőt ki szükséges – kötni az ily módon történő 

adatkezeléshez történő hozzájárulást. 

 

Adatvédelmi tájékoztatás 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint különdíj-pályázatot hirdető, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a pályázat keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat 

elbírálásáig kezeli. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk 

ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataimhoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A 

személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi 

szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés 

menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás. 

 

Fentieket tudomásul véve, személyes adataimnak a pályázat elbírálása során történő kezeléséhez, azoknak a pályázati 

kiírásban foglaltak szerint történő elbírálásához hozzájárulok. 

 

Budapest, 2016. „____________” (hó) „_____” (nap) 

 

___________________________ 

pályázó neve 

___________________________ 

pályázó beosztása 

____________________________ 

pályázó aláírása 


