
Az oktatói követelményrendszer 2.sz. melléklete 
Az oktatók minősítéséről és átsorolásáról  

 
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (továbbiakban: SRTA) Küldetésnyilatkozatában 
megfogalmazott célkitűzéseinek eléréséhez biztosítani szükséges egy, az oktatói és tudományos 
munkakörben alkalmazottak motivációját és fejlődését támogató olyan teljesítményértékelési 
rendszert, mely elősegíti az SRTA stratégiai célkitűzésének teljesülését, különösen a képzések 
megújítását, az oktatók képzését, továbbképzését, a fokozatosan és egyre magasabb szinten meg-
valósuló oktatási és tudományos kutatási tevékenység által. Az SRTA Szenátusa e célok elérése 
érdekében az SRTA teljesítményértékelési rendjét az alábbiak szerint határozza meg. 
 

1. § A szabályozás elvi alapja és célja 
 
A minősítési rendszer két meghatározó tényezője a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény és az Akadémia küldetésnyilatkozatának alapját képező közösségi gondolat.  
 
A szabályozás elsődleges célja olyan objektív minősítési rendszer kialakítása, amely alkalmas az 
oktatók teljesítményértékelésére, s ebből következően az átsorolások és kinevezések rendjére. A 
bérkategóriák alapját a jelenleg hatályos jogszabályok alapján kívánja érvényesíteni. (ld. a mel-
léklet 1.sz. függeléke) 
 
Az SRTA működésében négy területre különíthető el az oktatói tevékenység:  
1.  Az oktatásban való részvétel a hatályos Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-
vény szabályozása szerint.  
2. Tudományos munka.  
3. A nevelési feladatok teljesítése.  
4. Szerepvállalás az SRTA működtetésében. 
 

2. § A szabályozás hatálya alá vont oktatók köre 
(1) Az oktatói minősítésre nézve a szabályzat hatálya kiterjed az SRTA valamennyi teljes és 
részmunkaidős munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű jogviszonnyal alkalmazott oktató-
jára (főiskolai tanársegéd, adjunktus, docens, tanár, egyetemi tanár, kutató).  
(2) Az átsorolások és kinevezések rendje az SRTA minden teljes és részmunkaidős munkavi-
szonyban vagy munkaviszony jellegű jogviszonnyal alkalmazott oktatóra vonatkozik, nem vo-
natkozik azonban a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakra. A docensek, főiskolai tanárok és 
egyetemi tanárok esetében (docensi kinevezéstől) a bérkategória váltás, illetve a további kineve-
zés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az érintett oktató nem rendelkezik egyéb mun-
kaviszonnyal vagy munkaviszony jellegű jogviszonnyal, ill. egyházi szolgálati jogviszonnyal. 
 

3. § A teljesítményértékelés menete 
(1) Az értékelést a jelen szabályzat függelékében leírt szempontok és szabályok szerint évente 
egy alkalommal kell végezni az alábbi ütemezés szerint:  
 
a) Az első fázis (önértékelés) végrehajtása évente október 10-ig: 

1. A Rektori Hivatal (Rektori Titkár) gondoskodik a kitöltendő ívek (Excel-táblázat) elektro-
nikus elérhetőségéről.  

2. Az oktatói (és tudományos) munkakörben alkalmazottak az önállóan, legjobb tudásuk és 



ismereteik alapján kitöltött értékelő íveket eljuttatják a Rektori Hivatalba és az illetékes 
Tudományos Intézet a vezetőjéhez. 

    
b) A második fázis (intézeti értékelés) végrehajtása évente december 15-ig: 

1. Az illetékes tudományintézet vezetője az SzMSz IV. mellékletében, a Minőségbiztosítási 
szabályzatban foglaltak szerint (7. §) elkészíti az oktatók éves minősítését az önértékelő je-
lentések, a hallgatói vélemények figyelembevételével. 

 
c) A harmadik fázis (pontszámítás) végrehajtása a következő év február 15-ig. 

2. A pontszámítást a rektori titkár végzi el. 
3. Az értékelést (az egyes szempontok alapján adott pontszámot) a rektor írásban közli az ér-

tékelt alkalmazottal. 
4. Az értékelés eredménye bizalmas és csak az értékelt alkalmazottra, a rektorra, 

rektorhelyettes(ek)re és az illetékes intézetvezetőre tartozik.  
5. Az alkalmazottról készült értékelés egy példányát az érintett alkalmazottnak át kell adni, aki 

az átvételt egy másodpéldány aláíratásával igazolja. 
 
d) A negyedik fázis (korrekció) végrehajtása a következő év március 15-ig.  

1. Véleménykülönbség esetén az érintett oktató vagy kutató jogosult ráírni a pontszámokat tar-
talmazó értékelő lapra, hogy nem ért egyet az értékelés eredményével. 

2. Az érintett oktatónak vagy kutatónak lehetősége van a pontszámítás korrekcióját kérni: a 
rektorral és rektorhelyettesekkel történő személyes beszélgetés során egyeztetik vélemé-
nyüket, és kialakítanak egy, mind a két fél számára elfogadható végeredményt.  

  
(2) A folyamat értékelésére a pontszámítás lezárása után, a következő év májusában kerül sor. A 
tapasztalatokról az értékelésért felelős rektor beszámol a Szenátusnak. 
 

4. § A teljesítményértékelés eredményeinek felhasználása 
(1) Az alkalmazotti teljesítményértékelés eredményét fel kell használni 
a) a fejlesztési célok és stratégiák megfogalmazásában 
b) az oktatói előresorolások, kinevezések során  
c) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás során.  
(2) Az előresorolások és kinevezésekre való felterjesztések a pontszámítások alapján nem történ-
nek automatikusan. Ezeket minden esetben meghatározza az Akadémia költségvetése, amelyben 
azonban prioritást kap a teljesítményértékelés eredménye alapján esedékessé vált előresorolások 
érvényesítése.  
 

Záró rendelkezés 
Az oktatók minősítéséről és átsorolásáról szóló szabályzat a Fenntartó jóváhagyásának napján lép 
hatályba.  
  
A fenti szabályzatot a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Szenátusa a 2015. május 19-i 
ülésén az 52/2015. számú határozattal fogadta el.  
 
 
 

 



Függelékek 
 

1.sz. függelék: Felsőoktatási bértábla 
 

2.sz. függelék: A teljesítményértékelés és átsorolás szabályai 
 
1) Az érintett oktatók esetében a számítás kezdő időpontja a munkaszerződésben meghatározott 

kinevezés dátuma. 
2) Az értékelés és átsorolás pontrendszere 
3) A pontokat tartalmazó táblázat három részből áll. Az „A” kategória a törvényi feltételeket 

tartalmazza, amelyek egyes kategóriák (adjunktus, docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár) 
esetében megkerülhetetlenek. Ezek esetében vagy „igen”, vagy „nem” az eredmény. A bér-
kategóriák közötti ugrás esetében ez a táblázati rész természetesen szükségtelen. 

4)  
 
„A” NFTv által 

előírt  
kritériumok 

Tudományos fokozat  I/N 
Szakmai tapasztalat  I/N 
Nyelvismeret  I/N 
Egyéb  I/N 

„B
” 

– 
el

ső
dl

eg
es

 fe
la

da
to

k 

1. Tanulás, 
továbbképzés, 
tapasztalat 

Tudományos fokozat Az adott kategóriában töltött idő alatt meg-
szerzett fokozat (PhD, Habil) 

20 

Egyéb diploma Más tudományterületeken szerzett diploma 
BA, MA, PhD (a pontok ebben a sorrendben 
értendők fentről lefelé) 

10 
15 
20 

2. Oktatói 
tevékenység 

Felsőoktatásban eltöltött 
évek száma (összesen, és 
nem az adott kategóriára 
vonatkozóan, egy váltásnál 
egyszer számolható) 

Minden 3 év után adható pont. STRA-n 
töltött évek 1, máshol töltött évek 0,5. 

1 
0,5 

Szakdolgozati témavezetés  0,5 
Tehetséggondozás SRTA hallgatóinak versenyre való felkészí-

tése, publikációval vagy pályamunkával 
záródó egyéni kutatásának mentorálása. 

2 

Kihelyezett képzésben való 
rendszeres oktatói tevé-
kenység 

10 megtartott kontaktóránként 0,5 

Idegen nyelvű kurzus Megtartott kurzus. 2 
3. Kutatás és 
nyilvánosság 

Tudományos publikációk 
(MTMT szabvány) 

Cikkek és könyvfejezetek fordítása (társ-
szerző) 
Cikkek és könyvfejezetek írása 
Cikkek és könyvfejezetek idegen nyelven 

1 
2 
3 

Tudományos könyv Ebbe nem számít bele az értekezések kiadá-
sa. 

10 / 15 / 
20 

Tudományos konferenciá-
kon való előadás 

Regionális és országos tudományos konfe-
rencia „workshop” és „plenáris” előadás 
Nemzetközi tudományos konferencia  
workshop” és „plenáris” előadás 

1 / 2 
 
3 / 4 

Egyházi közösségeink szol-
gálatában végzett előadás 

Lelkésztovábbképzés, lelkészértekezlet, 
egyházi szervezetek által szervezett regioná-
lis vagy országos konferencia  

0,5 

Doktori cselekményekben 
való részvétel 

Témavezetés, opponens, kérdező 3 
2 



1 
Akadémiai bizottságokban 
való részvétel 
(a pontszám évente értendő) 

Két rendszeres munkát igénylő bizottság a 
Kredit és a SzEB. Ezek tagjai és elnöke 
(vagy titkára). 

1 
2 

Szenátusi tagság 
(a pontszám évente értendő) 

 1 

Alapfeladatokon túli admi-
nisztratív tevékenység 

Szenátusi jegyzői feladat (a pontszám éven-
te értendő) 
Az Akadémia életét meghatározó beadvány-
ok készítése. 

1 
 
1 
 

Akkreditációhoz kapcsoló-
dó tevékenységek 

Akkreditációs anyagok szerkesztésében való 
átfogó munka –szak esetében 
- teljes intézményi anyag esetében 

3 
 
5 

„C
” 

– 
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zö
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i é

rté
ke

k 

1. Oktatói 
tevékenység 

Választható kurzusok Főszeminárium,  
alapszeminárium, 
 szabadon választható 

2 
1 
1 

Oktatási segédanyagok  Jegyzetek, tankönyvek 5 
2. Nevelői 
tevékenység 

Évfolyam felelősség (a pontszám évente értendő) 1 
Kiszállás  1 

3. Működte-
tés 

Az Akadémia által szerve-
zett tudományos és egyéb 
egyházi konferenciák szer-
vezésében való részvétel 

1 napos, több napos, nemzetközi 1 
2 
3 

Profilbővítésben való rész-
vétel 

Új szakok kidolgozásában, továbbképzések 
kidolgozásában való részvétel 
vagy átfogó szerkesztői munka 

3 / 3 / 5 

  
5) A minősítési rendszer alapján minden elért 60 pont után az oktató a következő bérkategóriá-

ba kerülhet, ha pedig elérte az adott kinevezési szint felső határát, megpályázhatja a követke-
ző kategóriába való kinevezését. Sikeres pályázat esetén a következő költségvetési év kezde-
tétől érvényes a következő kategória. Az átmeneti időben keletkezett pontok nem vesznek el. 

6) A számítás minden kategóriaugrás esetén elölről, vagyis 0-tól kezdődik. Ahol a táblázat kü-
lön nem jelöli, ott csak az adott besorolási kategóriában nyújtott teljesítmény számolható el. 

7) A rendszer bevezetésekor előállhat az a helyzet, hogy egy oktató nem csak 60 ponttal rendel-
kezik, ebben az esetben a kategóriaugráson túl megtartja pontszámának 60 fölötti részét. 

8) A pontokat tartalmazó táblázat három részből áll. Az „A” kategória a törvényi feltételeket 
tartalmazza, amelyek egyes kategóriák (adjunktus, docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár) 
esetében megkerülhetetlenek. Ezek esetében vagy „igen”, vagy „nem” az eredmény. A bér-
kategóriák közötti ugrás esetében ez a táblázati rész természetesen szükségtelen. 
 

 
 


