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Iktatószám: RH/311-1/2023 

 

20/2022. (XII. 15.)/R számú Rektori utasítás  

a 2023/2024 évi Szenczi Molnár Albert Díj 

pályázati felhívásáról 

(Egységes szerkezetben az 1/2023. (II.1.)/R számú Rektori utasítással) 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Szervezeti és 

Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) 62. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 

a Károli Gáspár Református Egyetem kutatási és oktatási eredményeinek támogatása érdekében 

az alábbi utasítást adom ki: 

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora a Szenczi Molnár 

Albert Díj (a továbbiakban: Díj) pályázat meghirdetésével a kutatás és oktatás területén nyújtott 

teljesítmény elismerésével kívánja elősegíteni az Egyetemi kutató, oktató tevékenység magas 

színvonalú művelését, életpálya stabilitását, a émegszerzett tudás hasznosulását. A Díj 

alapításának elsődleges célja, hogy hosszútávon támogassa az Egyetemen felhalmozott szakmai 

ismeretek, kutatási, oktatói eredményeknek az egyetemi és tudományos közösség számára való 

hozzáférhetőségét és felhasználhatóságát. 

1. § (1) A fenti célok elérése érdekében – a megállapított keretösszeg figyelembevételével - 24 

hónapon keresztül, havi bruttó 500.000.-Ft összegű külön juttatásban (pótlékban) részesül az 

az oktató, kutató, aki érvényes pályázatot nyújt be, a pályázati feltételeknek megfelel, és a 13. 

§ szerinti bírálóbizottság a pályázatot támogatja.  

(2) Ha a Díj nyertese dékánhelyettes, akkor arra az időszakra, amikor a dékánhelyettes vezetői 

pótlékra is jogosult, a Díjjal járó külön juttatás összege a dékánhelyettesi vezetői pótlék és a 

Díjjal járó juttatás közötti különbözet összege. Ha az 5. § szerinti díjtámogatási időszakban 

megszűnik a dékánhelyettesi megbízatás, akkor a nyertes pályázó a díjszámítási időszak 

hátralévő hónapjaiban jogosult a külön juttatás teljes összegére. 

2. § A pályázat benyújtásának határideje:  2023. február 15. 

3. § A pályázat elbírálásának határideje:  2023. március 31. 

4.§ A pályázatokat a 13. § szerinti bíráló bizottságnak címezve a szmad@kre.hu email címre 

kell benyújtani. 

5. § A díjtámogatási időszak 2023. január 1. napjától, 2024. december 31. napjáig tartó időszak.  

6. § Pályázatot nyújthat be az Egyetemmel foglakoztatási jogviszonyban álló oktató, kutató, aki  

a) rendelkezik PhD tudományos fokozattal,  

b) a KÁROLI-TÉR szerint legalább „kari átlagos” minősítést ért el a 2022-es évben,  

c) az OMHV szerinti értékelése legalább 60 %-os,  

d) ’A’ nyilatkozatát az Egyetemen adta le, 

e) legalább 3 éves Egyetemi foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.  

 

7. § Az Egyetem Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktatója külön 

bírálati folyamat nélkül automatikusan részesül az Díjban.  
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8. § Jelen utasítás alkalmazásában foglalkoztatott: Az Egyetem alkalmazásában álló, határozott 

vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező, teljes- vagy részmunkaidőben 

foglalkoztatott személy. 

9. § Nem nyújthat be pályázatot a rektor, a rektorhelyettes, a dékán, a gazdasági főigazgató és 

a rektori tanácsadó. 

10. § A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:  

a) motivációs levél, amely kitér a pályázati szempontokra,  

b) MTMT publikációs lista, összefoglaló táblázat, 

c) szakmai önéletrajz, továbbá 

d) a bíráló bizottság által kért kiegészítő dokumentumok.  

11. § A pályázat elbírálásánál különösen az alábbi értékelési szempontokat kell figyelembe 

venni:  

 Értékelési szempontok Ellenőrzés 

módja 

A.  A pályázó KÁROLI-TÉR szerinti első két tevékenységében 

(oktatás és kutatás) átlag feletti. 

KÁROLI-TÉR 

B.  A pályázó MTMT szerinti Hirsch-indexe a saját karáról 

pályázók Hirsch indexének átlagát eléri vagy meghaladja. 

MTMT 

C.  A pályázó MTMT szerinti független citációinak száma a 

pályázók kari átlagát eléri vagy meghaladja.  

MTMT 

D.  A KÁROLI-TÉR szerinti értékelés valamely tevékenység 

csoportjában átlag feletti.  

KÁROLI-TÉR 

E.  A korábbi évhez képest a pályázó oktatói és/vagy kutatási 

tevékenysége jelentősen fejlődött (a motivációs levél alapján). 

motivációs 

levél 

F.  Egyéb kiemelkedő teljesítmény (doktori iskolában való 

részvétel, tehetséggondozás stb.). 

motivációs 

levél 

G.  A pályázó külső tudományos pályázatokban részt vesz. motivációs 

levél 

H.  Tevékenysége az Egyetem intézményi stratégiájához jelentős 

mértékben hozzájárul. 

motivációs 

levél 

I.  Az Egyetemen hosszabb távú munkaviszonyban van. HR adat 

J.  Egyetemi elismerésben részesült (például év oktatója díj) a 

pályázati kiírást megelőző 5 évben. 

motivációs 

levél 

K.  Oktatói tevékenysége a KÁROLI-TÉR szerint átlag feletti 

(végzett PhD hallgatók száma, szakdolgozati irányítás, házi 

TDK-n díjazott hallgatók száma, oktatásfejlesztés: tankönyv 

KÁROLI-TÉR 
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szerkesztése, írása, egyetemi jegyzet, e-learning anyag 

készítése) 

 

12. § A beérkezett pályázatokról a 13. § szerinti bíráló bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt. 

A bíráló bizottság döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza. A bíráló bizottság döntései 

ellen nincs helye jogorvoslatnak.  

13. § (1) A bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) Prof. Dr. Szabó István püspök, rektori tanácsadó, aki a bizottság elnöke,  

b) rektorhelyettesek,  

c) Prof. Dr. Stipta István, rektori tanácsadó és 

d) Dr. Csink László rektori tanácsadó. 

(2) A bíráló bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjai:  

a) a gazdasági főigazgató; 

b) 1-1 fő kari képviselő, a dékán kivételével, akiket a Kari Tanácsok delegálnak, 

c) a rektor által felkért további tagok.  

14. § A bíráló bizottság titkári feladatait a rektorhelyettesi asszisztens látja el.  

15. § A nyertes pályázók oklevélben – melyet a bíráló bizottság elnöke ír alá –, valamint az 1. 

§ szerinti díjazásban részesülnek.  

16. § A rektor határozatával megszünteti a Díj folyósítását, ha  

a) a nyertes pályázó foglalkoztatási jogviszonya megszűnt, 

b) fegyelmi vagy etikai vétség megállapítására kerül sor,  

c) a díjazott a támogatási időszak alatt ’A’ nyilatkozatát visszavonja.  

17. § Az 5. § szerinti támogatási időszak végén szakmai beszámolót, valamint pénzügyi 

elszámolást nem kell benyújtani. 

18. § A következő pályázat kiírásának pontos időpontjáról a rektor legkésőbb 2024. december 

1. napjáig dönt. 

19. § Ez az utasítás 2022. december 15. napján lép hatályba.  

 

Budapest, 2022. december 15.  

 

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik 

rektor 


