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(5) * Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett

rendelkezzék doktori fokozattal, amennyiben magyar állampolgár, habilitációval

vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, továbbá az

adott tudomány vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője

legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. 

Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján

alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, 

tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, 

szemináriumot, előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím

használatára.



69. § (1) * A felsőoktatási intézmény rektora, továbbá a 64. § (7) bekezdése

szerinti esetben a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti

Akadémia, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság az egyetemi tanári munkaköri

cím adományozásával kapcsolatos javaslatának elkészítése előtt beszerzi a

MAB szakértői véleményét.

(2) A felsőoktatási intézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak

mérlegelésével készíti el javaslatát az egyetemi tanári kinevezésre, melyet a

szakértői véleménnyel együtt megküld a felsőoktatási intézmény

fenntartójának. A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a rektor

javaslatát a MAB szakértői véleményével és a saját álláspontjának

ismertetésével együtt megküldi a miniszternek.

(3) A miniszter beszerzi a MAB újabb szakértői véleményét abban az

esetben, ha a felsőoktatási intézmény rektorának javaslata nincs

összhangban a MAB szakértői véleményében foglaltakkal. Ha a rektor

javaslata és a MAB szakértői véleménye összhangban áll, a miniszter

kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. Ha a

rektor javaslata és a MAB szakértői véleménye nincs összhangban, a

miniszter mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést.

(4) * Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a MAB a jogszabályban foglaltakon

kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi

eredményeit.
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