
 

 

Vas Károly és Farkas József 
kiválósági díj  

az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 vállalt indikátorainak 
ösztönzése 

 

Vas Károly és Farkas József kiválósági díj alapítása 

A kari munkatársak tudományos innovációs eredményességének elismerésére és 

ösztönzésére szolgál. Évente maximum 2+2 főnek adományozható. 

A Szent Egyetem Élelmiszertudományi Kar Farkas József kiválósági-díj 

A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Farkas József kiválósági-díj 

adományozható annak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, az 

Élelmiszertudományi Karon dolgozó vezető oktatónak, aki az Élelmiszertudományi Kar 

érdekében kiváló oktatói, kutatói és innovációs tevékenységével a kar elismertségét és jó 

hírnevét öregbítette.  

1.§ 

1) Az Élelmiszertudományi Kar Farkas József kiválósági - díjban évente két vezető oktató 

részesíthető, akik a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának EFOP-3.6.3-

VEKOP-16-2017-00005 számon regisztrált projektjében aktívan közreműködnek/tek és 

nagy mértékben hozzájárultak az indikátorok teljesítéséhez.  

2) A pályázat a projekt futamideje alatt, azaz 2021.08.31-ig négyszer kerül meghirdetésre, 

a naptári év második felében.  

2. § 

1) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amely bruttó 500.000 Ft (ötszázezer forint) és a projekt 

költségvetéséből folyósítható annak futamideje alatt, azaz 2021. 08. 31- ig. 

3.§ 

1) Az Élelmiszertudományi Kar Farkas József kiválósági-

díj adományozására kiírt pályázatra részletesen 



 

 

indokolt javaslatot egyénileg lehet benyújtani az 

http://onlinekutatas.szie.hu/index.php/684668?lang=hu címen.  

2) A pályázat értékelésénél elsősorban a pályázó eddigi publikációs tevékenységét, 

különösen a Q minősítésű (Q1-Q4) publikációkat, továbbá a”szintlépést” (habilitáció, MTA 

doktori fokozat) díjazzuk a projekt indikátorok teljesítését szem előtt tartva.   

3)  Q1 minősítésű cikk: 5 pont/cikk 

 Q2 minősítésű cikk: 3 pont/cikk 

 Q3 minősítésű cikk: 2 pont/cikk 

 Q4 minősítésű cikk: 1 pont/cikk 

 Sikeres habilitáció a projekt futamideje alatt: 50 pont 

 Sikeres MTA doktori védés a projekt futamideje alatt: 100 pont 

 

4.§ 

1) A benyújtott javaslatokat a Projekt Tudományos Döntőbizottsága értékeli és 

rangsorolja.  

2) Az Élelmiszertudományi Kar Farkas József kiválósági-díj átadására az 

Élelmiszertudományi Kar évzáró ünnepi rendezvényének keretében kerül sor.  

 

 

A Szent Egyetem Élelmiszertudományi Kar Vas Károly kiválósági-díj 

 A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Vas Károly kiválósági-díja 

adományozható annak az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, az 

Élelmiszertudományi Karon dolgozó nem vezető oktatónak, kutatónak, vagy fiatal 

kutatónak, aki az Élelmiszertudományi Kar érdekében kiváló oktatói, kutatói és innovációs 

tevékenységével a kar elismertségét és jó hírnevét öregbítette. Fiatal 

kutató a doktorandusz, doktorjelölt, posztdoktor (tanársegéd, 

adjunktus), akinek az első mester szintű fokozat 

megszerzésétől maximum 10 év, második szakirányú 

mesterképzés vagy kötelező szakvizsga letétele 

esetén az első mester fokozat megszerzésétől 12 

év telt el – a szülési szabadságot, illetve GYES, 

GYED időszakot leszámítva.  

http://onlinekutatas.szie.hu/index.php/684668?lang=hu


 

 

1.§ 

1) Az Élelmiszertudományi Kar Vas Károly kiválósági - díjban évente két oktató, kutató, 

fiatal kutató részesíthető, akik a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának 

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 számon regisztrált projektjében aktívan 

közreműködtek és nagy mértékben hozzájárultak az indikátorok teljesítéséhez. 2) A 

pályázat a projekt futamideje alatt, azaz 2021.08.31-ig négyszer kerül meghirdetésre, a 

naptári év második felében.  

2. § 

1) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amely bruttó 500.000 Ft (ötszázezer forint) és a projekt 

költségvetéséből folyósítható, annak futamideje alatt, azaz 2021. 08. 31- ig. 

3.§ 

1) Az Élelmiszertudományi Kar Vas Károly kiválósági-díj adományozására kiírt pályázatra 

részletesen indokolt javaslatot egyénileg lehet benyújtani a 

http://onlinekutatas.szie.hu/index.php/684668?lang=hu címen. 

2) A pályázat értékelésénél elsősorban a pályázó eddigi publikációs tevékenységét, 

különösen a Q minősítésű (Q1-Q4) publikációkat, idézettséget, továbbá a”szintlépést” 

(PhD fokozat megszerzése, tanársegéd előléptetése adjunktussá, adjunktus előléptetése 

docensé) díjazzuk a projekt indikátorok teljesítését szem előtt tartva.   

3)  Q1 minősítésű cikk: 5 pont/cikk 

 Q2 minősítésű cikk: 3 pont/cikk 

 Q3 minősítésű cikk: 2 pont/cikk 

 Q4 minősítésű cikk: 1 pont/cikk 

 Sikeres PhD védés a projekt futamideje alatt: 20 pont 

 Sikeres előléptetés a projekt futamideje alatt: 30 pont 

4.§ 

1) A benyújtott javaslatokat a Projekt Tudományos Döntőbizottsága 

értékeli és rangsorolja.  

2) Az Élelmiszertudományi Kar Vas Károly kiválósági-díj 

átadására az Élelmiszertudományi Kar évzáró ünnepi 

rendezvényének keretében kerül sor. 

 

http://onlinekutatas.szie.hu/index.php/684668?lang=hu


 

 

A pályázat benyújtási határideje 2020. november 30.  

Kapcsolattartó: 

Dr. Zsomné dr. Muha Viktória,  

e-mail: zsomne.muha.viktoria@etk.szie.hu 

tel:(1)-305-7623  

Dr. Vatai Gyula 

e-mail: vatai.gyula@etk.szie.hu 

tel:(1)-305-7115  

mailto:zsomne.muha.viktoria@etk.szie.hu
mailto:vatai.gyula@etk.szie.hu

