ELNÖKI TESTÜLET

9/2019. (XII. 20.) számú Elnöki Testületi határozat
a 2019. évre vonatkozó teljesítményértékelési eljáráshoz kapcsolódó feladatokról
A jelen határozat kiadására az egyes kiemelt foglalkoztatási kérdéseket érintő 2019. évi átmeneti
rendelkezésekről szóló 2/2019. (I. 29.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 2.§ (1)-(2) bekezdései „2. § (1) A 2019. évi munkavállalói teljesítmények minősítése és értékelése – beleértve a szabályban
foglaltak szerinti javadalmazás (MAHII) mértékét – az FKR részét képező Minősítésen és
teljesítménymérésen alapuló differenciált javadalmazási rendszer 2019. január 1-jén érvényben
lévő szabályzata alapján kerülnek mérésre és megállapítása.
(2) Az (1) bekezdés szerint járó MAHII folyósítási rendje és módja a 2020. január 1-jén érvényben
lévő Foglalkoztatási Követelményrendszerben foglaltak szerint történik meg.” valamint a Foglalkoztatási Szabályzat 77.§ (5) bekezdése –
„A Foglalkoztatási Szabályzat átmeneti rendelkezései 2020. január 1. napjával lépnek hatályba. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a Minősítésen és Teljesítményértékelésen Alapuló Differenciált
Javadalmazási Rendszer Szabályzata azzal, hogy a 2019. évi teljesítményértékelés során a
Szabályzatban rögzítetteket alkalmazni kell a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban. SZMR) 2020.
január 1-jétől életbe lépő változásaira tekintettel kiadandó Elnöki Testületi határozatban foglaltakkal
együtt.” rendelkezései felhatalmazása alapján és azok végrehajtása érdekében kerül sor.
I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1.§ A 2019. december 31. napjáig hatályban lévő Minősítésen és teljesítménymérésen alapuló differenciált
javadalmazási rendszer szabályzata rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
(1) A szabályzatban használt a közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó terminológiát a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 85./A §.-a szerint kell a munka törvénykönyve rendelkezéseinek
megfeleltetni.
(2) A Kjt. alapján elvárt tartalmú írásos minősítésre nem kerül sor, a szabályzat ezen mellékleteit nem kell
alkalmazni. A minősítést a munkáltató saját mérlegelési jogkörében a „one-over-one” elve érvényesítésével a TÉR
eredmények alapján a MAHI megítélésekor végzi el.
II. AZ OKTATÓK, KUTATÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE (TÉR)
2.§ (1) Az oktatók, kutatók teljesítményértékelését a 2018. évre elvégzett értékelési folyamathoz hasonlóan
a Neptun Tanulmányi Rendszerben kell elvégezni. A rendszer várhatóan 2020. január 24-én nyílik majd meg,
a pontos időpontról minden érintett kollégát időben tájékoztatni fogunk. Ekkor lesznek elérhetőek majd a kitöltéssel
kapcsolatos részletes útmutatók is.
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(2) A munkatársak munkájának megkönnyítése érdekében a teljesítmények nagyobb részét vagy a Neptunban
szereplő adatokból, vagy más adatbázisokból emeljük át előzetesen. Ehhez azonban szükséges, hogy ezek az
adatbázisok minél teljesebbek legyenek. Különösen fontos, hogy a 2019-ben született hivatkozásokat és
publikációkat 2020. január 7-én 8:00 óráig minden érintett rögzítse az MTMT2 rendszerben.
(3) Lehetőség lesz arra is, hogy a 2018-ban született, de a 2018. évi TÉR-ben el nem számolt publikációkat
beszámítsuk a 2019. évi TÉR eljárásba (a hivatkozások esetében nem lehet beszámítani a 2018. évi
hivatkozásokat).
(4) A 2020. január 7. 8:00 órát követően rögzített publikációkat és hivatkozásokat nem tudjuk figyelembe
venni a 2019. évi TÉR eljárásban.
3. § (1) Az értékeléshez kapcsolódó feladatok teljesítését, a felelősök és a határidők meghatározását jelen
határozat 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet további kiegészítésekkel bővülhet a határozat
végrehajtása során!
(2) A 2020. január 1. napjától hatályos SZMR szerint az oktatási rektorhelyettes irányítása alatt működő, az
oktatási minőségfejlesztési feladatokat átvevő Programmenedzsment egység kollégái folyamatos szakmai
támogatást nyújtanak a végrehajtás során, és a hatékony megvalósíthatóság érdekében honlapot működtetnek,
amely a következő címen érhető el: http://ter.uni-corvinus.hu/ (tartalommal való feltöltése folyamatosan zajlik). A
TÉR-rel kapcsolatos kérdések a ter@uni-corvinus.hu címen tehetők fel.
4. § (1) A TÉR táblák első körös ellenőrzését a 2020. január 1-től hatályba lépő szervezeti struktúrának
megfelelően az intézetvezetők a tanszékvezetőkkel együttműködve fogják a saját hatáskörükben eljárva
elvégezni.
(2) A TÉR táblák második körös ellenőrzését az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes irányításával és
felkérésére a 2018. évi TÉR értékelésben közreműködő Ellenőrző Bizottságok fogják végezni.
(3) A teljesítményértékeléshez kapcsolódó juttatásról a 2020. január 1-én hatáskörrel rendelkező munkáltató dönt
a „one-over one” elv alkalmazásával.
5.§ A juttatás kifizetésére egy összegben kerül sor az értékelési folyamatot lezáró munkáltatói döntést követő
bérszámfejtés keretében.
III.

A NEM OKTATÓ/KUTATÓ MUNKATÁRSAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE

6.§ A nem oktató/kutató munkatársak értékelésére 2020. január 31. napjáig kerül sor.
7.§ Az értékelést és a kapcsolódó juttatás összegének meghatározását a 2020. január 1-től hatályba lépő
szervezeti struktúrának megfelelően a munkáltató és a közvetlen munkairányító a „one-over-one” elv
alkalmazásával - a 2019. évi szervezeti besorolásnak megfelelő munkáltató és közvetlen munkairányító
véleményének kikérésével - fogják a saját hatáskörükben eljárva elvégezni.
8.§ A juttatás kifizetésére egy összegben kerül sor az értékelési folyamatot lezáró munkáltatói döntést követő
bérszámfejtés keretében.
IV. HATÁLY
9.§ Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba és 2020. március 31-én hatályát veszti.
MELLÉKLETEK:
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1. számú melléklet
1. A publikációk és hivatkozások rögzítése a Magyar Tudományos Művek Tárában
A 2019. évi teljesítményértékelési folyamatban az MTMT2-ben 2020. január 6-ig rögzített publikációkat és
hivatkozásokat fogjuk figyelembe venni. A Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott tudományos publikációs
tevékenység nyilvántartásáról szóló rektori utasításban foglaltaknak megfelelően szükséges rögzíteni az adatokat.
Az értékelés során csak azokat a publikációkat fogjuk figyelembe venni, amelyek a Budapesti Corvinus
Egyetemhez vannak rendelve. Az egyetemhez nem rendelt publikációkért nem jár pont. (A hozzárendelésről az
alábbi címen érhető el tájékoztató: http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/tutorial-mtmt-hozzarendeles)
a) A publikációk adatainak megadása során különösen az alábbi adatok pontos rögzítésére kell odafigyelni:
aa) a publikáció típusa (pl. könyv, könyvfejezet, folyóiratcikk), besorolása (pl. szakcikk,
konferenciaközlemény), jellege (pl. oktatási, tudományos)
ab) a publikáció nyelve
ac) szerzőség típusa (szerző, szerkesztő stb.),
ad) a szerzők száma (társzerzők felsorolása)
ae) a publikáció éve
af) a publikáció intézményi hozzárendelése (csak a Corvinus Egyetemhez rendelt publikációkat vesszük
figyelembe az értékelés során)
b) A hivatkozások adatainak megadása során különösen az alábbi adatok pontos rögzítésére kell odafigyelni:
ba) a hivatkozás éve,
bb) a hivatkozás nyelve,
bc) a hivatkozás függő vagy független volta.
Felelős: oktatók, kutatók
Határidő: legkésőbb 2020. január 7., 8:00 óra
c) Aki még nem, vagy kevéssé ismeri az MTMT2 felületét, annak az önálló munkához figyelmébe ajánljuk a
következő segédleteket:
ca) https://www.mtmt.hu/sites/default/files/utmutatok/mtmt2_szerzoi_utmutato_v1.0_0.pdf
cb) https://www.mtmt.hu/sites/default/files/utmutatok/mtmt2_rovid_utmutato.pdf
cc) http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/tutorial-mtmt-hozzarendeles
d) Aki a publikációs és hivatkozási adatok feltöltésével kapcsolatban módszertani segítséget szeretne igénybe
venni, az kérdéseit kapcsolattartó könyvtárosánál jelezheti (lásd: http://www.lib.uni-corvinus.hu/mtmt#segitseg)
A kérdésekre a könyvtárosok az Egyetem zárva tartása miatt január 2-tól tudnak válaszolni.
2. Önéletrajzi adatok frissítése az egyetemi önéletrajzi rendszerben
A 2019. évi teljesítmények értékeléséhez egyes adatokat (szakmai testületekben betöltött tisztségek,
folyóiratoknál ellátott feladatok) az egyetemi önéletrajzi rendszerből vesszük át, ezért kérjük az önéletrajzok
frissítését. Az önéletrajzok a http://intranet.uni-corvinus.hu oldalon frissíthetőek az intranetbe történő
bejelentkezést követően a „CV adatok módosítása” pontra kattintva. Az önéletrajzi rendszerrel kapcsolatos
kérdéseiket kérjük a ter@uni-corvinus.hu címen jelezzék.
Felelős: oktatók, kutatók
Határidő: legkésőbb 2020. január 7-ig
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3. A kurzusokkal (tantárgyakkal) kapcsolatos adatok rögzítése a Neptunban
a) A TÉR-rendszer a tantermi órákkal kapcsolatos oktatói teljesítményeket a Neptunban szereplő adatok
alapján kalkulálja, ezért amennyiben a 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félév, valamint a 2019/2020. tanév I.
(őszi) félév tantárgyaira vonatkozóan nem kerültek rögzítésre az alábbi adatok, akkor pótolni szükséges:
aa) tárgyfelelős meghatározása (az érvényes operatív tervekkel összhangban),
ab) oktatók meghatározása,
ac) a kurzust oktatók közreműködésének százalékos értékének meghatározása,
ad) a kurzus nyelvének meghatározása,
ae) kurzus típusa,
af) a kurzus oktatóinak finanszírozása (pénzügyileg önállóan elszámolt, illetve el nem számolt beállítás
az „óraadás típusa” mezőben – lásd az adminisztrátoroknak szóló tájékoztatót a TÉR weboldalon),
ag) nem indult kurzusok esetén ennek beállítása.
Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 24-ig
b) A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félév és a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévben oktatott szakszemináriumok
esetében, amelyekre nem tantermi oktatásban kerül(t) sor (azaz konzultációs jellegűek), a kurzus típusát
„konzultáció”-ra kell módosítani. A tantermi oktatású szakszemináriumok kurzustípusa továbbra is
„gyakorlat”.
Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 24-ig
c) A Neptunban rögzíteni szükséges az egyes tantárgyak képzési szintjét.
Felelős: Programmenedzsment
Határidő: legkésőbb 2019. december 23-ig
4. Szakdolgozatokkal kapcsolatos adatok ellenőrzése
a) A TÉR-rendszer a szakdolgozatokkal kapcsolatos oktatói teljesítményeket a Neptunban szereplő adatok
alapján kalkulálja. Ezért ellenőrizni szükséges a 2019. naptári évben született szakdolgozat-bírálatok
kapcsán az alábbiakat:
aa) a szakdolgozat nyelve ki van töltve
ab) a szakdolgozat bírálója ki van töltve,
ac) a szakdolgozat elfogadásának dátuma ki van töltve és 2019-ra esik,
ad) ki van töltve az elfogadás eredménye és/vagy az értékelés mező.
b) A beállításokat részletesen az adminisztrátoroknak szóló tájékoztató tartalmazza.
Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 24-ig
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5. Fogadóórák ellenőrzése
a) A fogadóórák után járó pontot a Neptunban szereplő fogadóórák adataiból számoljuk. Ahhoz, hogy a
rendszer figyelembe tudja venni a fogadóórát, a következő beállításokat kell ellenőrizni:
aa) a fogadóóra típusa „Fogadóóra” típusra van állítva
ab) a fogadóórához konkrét időpontok vannak rendelve
ac) a fogadóórához az oktató hozzá van rendelve.
b) A beállításokat részletesen az adminisztrátoroknak szóló tájékoztató tartalmazza.
Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 24-ig
6. Az egy időben tartott kurzusok beállítása
a) A TÉR-rendszer a tantermi órákkal kapcsolatos oktatói teljesítményeket a Neptunban szereplő adatok
alapján kalkulálja. Amennyiben egy kurzust más kurzussal egy időpontban, összevontan tartott meg egy
oktató, úgy azért pont csak egyszer számolható el.
b) A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félév, valamint a 2019/2020. tanév I. (őszi) félév tantárgyaira vonatkozóan
azokat a kurzusokat, amelyekért az együtt tartás miatt pont nem számolható el, jelölni kell a Neptun
rendszerben a „Tér óraszám mező” beállításával („Más kurzussal együtt tartott óra” értékre kell állítani lásd az adminisztrátoroknak szóló tájékoztatót a TÉR weboldalon).
c) Azon kurzusok esetében, ahol az órák összevont tartása egyértelműen megállapítható volt, a beállítást a
Programmenedzsment előzetesen elvégezte.
Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 24-ig
7. A komplex vizsgára vonatkozó adatok gyűjtése
a) A TÉR rendszerben a komplex vizsgákért elszámolható pont. Amennyiben a komplex vizsga a záróvizsga
része (jellemzően a T és G karon), úgy a Neptun rendszerből nem tudjuk közvetlenül lekérni a szükséges
adatok, ezért ezekben az esetekben külön adatgyűjtés szükséges.
b) A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félév, valamint a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévben (azaz 2019. február
1 és 2020 január 31 között) zajlott komplex vizsgákkal kapcsolatban az alábbi adatokra van szükség:
ba) Komplex vizsgáztató neve
bb) Komplex vizsgáztató neptun kódja
bc) Komplex vizsga időpontja (év, hónap, nap)
bd) A komplex vizsgán résztvevő hallgatók száma
c) A doktori képzésekben zajlott komplex vizsgákkal kapcsolatban nincs szükség adatgyűjtésre.
d) Az adatokat intézetenként kérjük megküldeni a ter@uni-corvinus.hu címre az alábbi http://ter.unicorvinus.hu letölthető táblázatban.
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Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 31-ig
8. A felvételikkel kapcsolatos adatok gyűjtése
a) A TÉR rendszerben a 2019. január 1 és december 31. között zajlott felvételiztetésért is elszámolható pont.
A felvételivel kapcsolatos adatokat előzetesen gyűjtjük és töltjük be a Neptun rendszerbe.
b) A 2019. január 1 és december 31. között zajlott felvételikkel kapcsolatban az alábbi adatokra van szükség:
ba) Felvételiztető oktató neve
bb) Felvételiztető oktató neptun kódja
bc) Felvételi típusa: szóbeli felvételi, skype-elbeszélgetés, írásbeli vizsga, egyéb
bd) Felvételi szintje: mesterszak, Erasmus, egyéb
be) Felvételi időpontja (év, hónap, nap)
bf) A felvételiztetett hallgatók száma
c) A doktori képzésekben zajlott felvételi vizsgákkal, elbeszélgetésekkel kapcsolatban nincs szükség
adatgyűjtésre.
d) Az adatokat intézetenként kérjük megküldeni a ter@uni-corvinus.hu címre a http://ter.uni-corvinus.hu
oldalról letölthető táblázatban.
Felelős: intézetvezetők, tanszékvezetők
Határidő: legkésőbb 2020. január 22-ig
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