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PONTRENDSZER 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem  és Magyarország Innovációs és Technológia Minisztériuma 
a szülőföldi nappali tagozatos alap-, egységes, osztatlan és mesterképzés valamint PhD/DLA 
képzésen részt vevő horvát állampolgárságú, horvátországi állandó lakóhellyel rendelkező magyar 
nemzetiségű hallgatók számára a 2021/2022-es tanévben meghirdetett szülőföldi tanulmányi támogatás 
ösztöndíjpályázathoz.  
  

 
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK: 
 
1. Alap-, egységes, osztatlan képzés  
2. Mesterképzés támogatása 
3. Doktori (PhD/DLA) képzés támogatása /  
 

A pályázatok elbírálása során kiemelt előnyben részesülnek a doktori és a mesterképzésre (illetve osztatlan 
képzés utolsó két tanulmányi évére) járó hallgatók!  
  

ALAPKÉPZÉS ÉS EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉS TÁMOGATÁSA (1. kategória)  

(egységes, osztatlan képzés esetén a képzés utolsó két évének kivételével) 

  
A pontozás szabályai  
Pont csak hivatalos dokumentummal alátámasztott állításért adható!  

 

1.a.   A 2021/2022-es tanév alap/- osztatlan képzésen első évfolyamára beiratkozott hallgatók (első 
évfolyamos hallgatók). 

 

A pályázó érettségi pontszáma a szülőföldön tett érettségi bizonyítványa (az adható pontérték a 
szülőföldi érettségi bizonyítványban szereplő vizsgák átlageredményéből kerül számításra: 

 

 

 Érettségi vizsga átlageredménye: Pontszám: 

Szülőföldi 
(horvátországi*) 
érettségi vizsgák 
átlaga 

4,76 – 5,00 50 pont 

4,51 – 4,75 45 pont 

4,26 – 4,50 40 pont 

4,01 – 4,25 35 pont 

3,76 – 4,00 31 pont 
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3,51 – 3,75 27 pont 

3,26 – 3,50 23 pont 

3,01 – 3,25 19 pont 

2,76 – 3,00 15 pont 

2,51 – 2,75 11 pont 

2,26 – 2,50 7 pont 

2,00 – 2,25 3 pont 

 

*ha a Magyarországon végzett akkor a magyarországi érettségi vizsgaeredménye alapján 

 

  

Magyarországi emelt szintű érettségi esetében: 
 

A megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott 
tantárgyból/tantárgyakból 2005. január 1. után Magyarországon emelt szinten letett érettségi vizsgák után 
(tantárgyanként) az alábbi táblázat szerint – max. 2 tantárgy után, max. 100 pont. 

 

Vizsga szintje: Érettségi vizsga százaléka: Pontszám: 
Emelt szint 95 % - 100 % 50 pont 

90 % - 94 % 45 pont 
85 % - 89 % 40 pont 
80 % - 84 % 35 pont 
75 % - 79 % 31 pont 
70 % - 74 % 27 pont 
65 % - 69 % 24 pont 
60 % - 64 % 21 pont 

55 % – 59 % 18 pont 
50 % – 54 % 16 pont 
45 % - 49 % 14 pont 
40 % - 44 % 12 pont 
35 % - 39% 11 pont 
30 % - 34% 10 pont 

 
1.b. Az alap- vagy egységes, osztatlan képzés második és a feletti évfolyamán résztvevők esetén: A 
pályázó tanulmányi átlaga az utolsó két lezárt szemeszterben - az utolsó két alapképzéses tanulmányi 
félév átlaga):  
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Éves átlag  5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,01  4,00-3,01  3,00-2,00  

Pontérték  26  24  22  20  18  16  

 

 

 

I. Többletpontok 
 

1.  Tanulmányi versenyen elért helyezés(ek) – max. 50 pont: 

 horvátországi országos, vagy nemzetközi (Horvátország csapatát képviselő) tanulmányi 

 vetélkedőkön elért 1-5. helyezés: 30 pont 

 horvátországi országos, vagy nemzetközi (Horvátország csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön 
elért 6-15. helyezés: 22 pont 

 horvátországi országos, vagy nemzetközi (Horvátország csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön 
való részvétel: 20 pont 

 az állam által szervezett területi szintű tanulmányi vetélkedőkön elért 1-3. helyezés: 20 pont 
 az állam által szervezett területi szintű tanulmányi vetélkedőkön való részvétel: 16 pont 

 járási vagy valamely társadalmi szervezet által rendezett körzeti vetélkedőn elért 1-3. helyezés: 12 pont 

 járási  vagy  valamely  társadalmi  szervezet  által  rendezett  körzeti  vetélkedőn  való részvétel: 10 
pont 

 

Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Művészeti területhez tartozó helyezést, vagy részvételt csak 
a művészet vagy a művészetközvetítés területéhez tartozó szakok esetén lehet pontozni. Sportversenyen 
elért eredmény(eke)t csak a sport képzési területhez tartozó szak esetén lehet pontozni. 

 

2.  Nyelvvizsgákért – max. 40 pont: 
 

 felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként: 20 pont 

 középfokú nyelvvizsga nyelvenként: 14 pont 

 

Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 
pontozható. A nyelvvizsgák foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján 
kerül meghatározásra. Amennyiben a pályázó az adott idegen nyelvből a jelen pontrendszer 2.a) 
meghatározottak szerint emelt szintű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult, akkor e nyelvből tett 
nyelvvizsgáért (középfokú) nem kaphat pontot! Nem pontozhatók a magyar nyelvből letett nyelvvizsgák! A 
horvát nyelvből letett nyelvvizsga csak abban az esetben pontozható, ha akkreditált (szülőföldi vagy 
magyarországi) államilag elismert nyelvvizsgaközpontban letett nyelvvizsga (A megfeleltethetőség nem 
pontozható). 
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3. Azok a pályázók esetében, akik középiskolai tanulmányaikat 
szülőföldi (horvátországi) magyar tannyelvű tanintézményben végezték: 30 pont 

4. Szakmai versenyen elért eredmények:  
a. Országos, ill. nemzetközi versenyen elért helyezés versenyenként  10 pont  
b. a fenti versenyeken való részvétel vagy bemutatott dolgozat versenyenként 8 pont  
c. egyéb tanulmányi versenyen elért helyezés versenyenként  6 pont  

  
Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez tartozó, az 
egyetemi/főiskolai évek alatt lezajlott és két évesnél nem régebbi tanulmányi versenyen elért eredmények 
pontozhatók.  
  

5. Szakmai folyóiratban közölt publikáció:  
a. egyedüli szerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként 8 pont  
b. társszerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként  6 pont  

 
Csak a megpályázott szak szakterületéhez kapcsolódó publikációk pontozhatóak.  
 

6. Hallgatói testületi tagság: 4 pont  
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MESTERKÉPZÉS (2. kategória) 
 
Főiskolai vagy bachelor (bakalavr) teljesítmény  

 
1. A 2021/2022-es tanévben a szülőföldi felsőoktatásban felvételt nyert első éves mester szakos 

hallgatók esetében az alábbi pontrendszer érvényes: 
 

A főiskolai / BA, BSc vizsgajegyek átlaga (szülőföldi diplomával rendelkezők esetében a kibocsátó 
jegyek átlaga):  
 

Átlag    5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,01  4,00-3,76  3,75-3,51  3,50-3,26  3,25-3,00   3,00 alatt  

Pontérték 
    

20  
  

 18     
   

16    
   

14    
   

12    
   

9  
  

6  
  

3  
    

0  

A főiskolai / BA, BSc szigorlati jegyek vagy főiskolai záróvizsgajegyek (államvizsgajegyek) átlaga:   
                    

 

Átlag    5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,01  4,00-3,76  3,75-3,51  3,50-3,26  3,25-3,00   3,00 alatt  

Pontérték 
    

20  
  

 18     
   

16    
   

14    
   

12    
   

9  
  

6  
  

3  
    

0  

 
A szakdolgozat/diplomamunka minősítése*:   

           

  Minősítés     5    4    3  

  Pontérték     20    10    5  
*Szülőföldi diploma esetében, amennyiben nincs szakdolgozat és szigorlati jegy, az államvizsgajegyek 
átlaga kerül pontozásra. 

  

2. A 2021/2022-es tanévben a szülőföldi felsőoktatásban felsőbb éves mester szakos hallgatók 
esetében az alábbi pontrendszer érvényes: 
 
 
A jelentkezők pontszámát az utolsó két lezárt szemeszter vizsgajegyeinek átlaga* határozza meg:   
  

Átlag   5,00-  
4,76   

4,75-  
4,51   

4,50-  
4,26   

4,25-  
4,01   

4,00-  
3,76   

3,75-  
3,51   

3,50-  
3,26   

3,25-  
3,00   

3,00  
 alatt   

Pontérték   20   18   16   14   12   9   6   3   0   

*az első éves mesterképzősök az alapképzés utolsó két lezárt félévét vegyék figyelembe 

 

II. Tanulmányi verseny(ek)en elért helyezés(ek):  

 TDK vagy más országos, ill. nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért 
helyezés versenyenként 5 pont  

 a fenti versenyek valamelyikén való részvétel versenyenként 3pont  

 egyéb tanulmányi versenyen elért helyezés versenyenként  1 pont  
 
Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez tartozó, az 
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egyetemi/főiskolai évek alatt lezajlott és két évesnél nem régebbi tanulmányi versenyen elért 
eredmények pontozhatóak.  
 
III.    Nyelvvizsga: 

 felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként  10 pont    

 középfokú nyelvvizsga nyelvenként  7 pont 
 
Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és 
pontszámmal) pontozható, kivéve a magyarból szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A 
nyelvvizsgák foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül 
meghatározásra, kivéve a horvát nyelvből, melyből csak akkreditált (szülőföldi vagy magyarországi) 
államilag elismert nyelvvizsgaközpontban letett nyelvvizsga pontozható (megfeleltethetőség nem). 
 
 

IV. Tudományos tevékenység:  
 

1. Publikációs tevékenység:  

- külföldi (nem belföldi és nem magyarországi) referált szakfolyóiratokban vagy tanulmány- 
és konferenciakötetekben megjelent közlemények  

 önállóan: 10 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 7 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 5 pont,  

 3 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont 
 

- belföldi vagy magyarországi referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos 
folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy tanulmány- és 
konferenciakötetekben megjelent közlemények  

 önállóan: 7 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 5 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 3 pont,  

 3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont 
 

- belföldi vagy magyarországi nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos 
folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy hazai, 
magyarországi konferenciakötetekben megjelent közlemény:  

 önállóan: 5 pont,   

 1 társszerzővel együtt: 3 pont,  

 2 társszerzővel együtt: 2 pont,  

 3 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont,  
- tdományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk: 2 pont (csak az önálló munka  

pontozható, társszerzőként pont nem adható!).  
 

A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el és a jegyzékhez 
csatolni kell az említett publikációk első oldalának másolatát is! Megjelentetés alatt álló publikációk 
esetében a másolathoz a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek 
tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is.  

  



Horvátországi        Pontrendszer szülőföldi tanulmányi támogatáshoz    ELTE/12186/2(2021)       

  7  

2.  Szakszövegek fordítása   
 

A pontrendszerben bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő azon 
szakfordítása vehető kizárólag figyelembe, mely a szülőföldön vagy külföldön (ideértve  
Magyarországot is)   

 tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van),   
 tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/főiskolai jegyzetben 
megjelent (illetve megjelenés alatt áll).   

  

 szakkönyv, monográfia (legalább 50 oldal terjedelmű, tudományos szintű megjelent 
szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő 
irodalom nem elismerhető!) teljes, illetve szerkesztett tudományos (tanulmány vagy konferencia) 
kötet kettő vagy több tanulmányának szakfordítása  

   önállóan: 8 pont,   
   1 társfordítóval együtt: 6 pont,  
   2 vagy több társfordítóval együtt: 3 pont,  

 szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely elsősorban az adott 
tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) egy vagy több, 
legalább 20 oldal terjedelmű fejezeti részének, illetve szerkesztett tudományos (tanulmány vagy 
konferencia) kötet egy tanulmányának önálló szakfordítása: 6 pont (társfordítás nem ismerhető el!),  

 tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (kizárólag csak a tudományos 
folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) megjelent   

 tanulmány teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 4 pont (társfordítás nem ismerhető 
el!),  

 közlemény teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 3 pont (társfordítás nem ismerhető 
el!).   

  
3. Szakfolyóirat vagy tanulmánykötet szerkesztése  

A pontrendszerben csak azon szülőföldön vagy külföldön (ide értve Magyarországot is) megjelent, vagy 
megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó a tudományos kötet illetve 
szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre került.  

- tudományos tanulmány kötet szerkesztése   

 önállóan: 8 pont,   

 1 társszerkesztővel együtt: 6 pont,  

 2 társszerkesztővel együtt: 4 pont,  

 3 társszerkesztővel együtt: 2 pont,  

 4 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont;  
- tudományos konferenciakötet szerkesztése  

 önállóan: 6 pont,   

 1 társszerkesztővel együtt: 4 pont,  

 2 társszerkesztővel együtt: 2 pont,  

 3 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont;  
- szakfolyóirat (szaklap, kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az 

ismeretterjesztő folyóiratok nem) szerkesztése (egy adott szakfolyóirat szerkesztésében 
való részvételért csak egyszer adható pont!)  

 főszerkesztőként (társfőszerkesztőként vagy önállóan): 5 pont,   
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 (társ)szerkesztőként: 3 pont.  
  

4. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott mester tanulmányokat folytató 
pályázók esetében   
- részvétel alkotó színház-, film- és videó, zene- és táncművészeti projektekben, 

koncerteken, előadásokon stb.: - (projektenként, koncertekként, előadásokként, 
elkészült és bemutatott filmalkotásokként, zeneművekként stb.) 1-5 pont, összesen max. 
80 pont;  

- bemutatott képző- és iparművészeti alkotások: - kiállításokként, megjelentetett 
kiadványokként stb. 1-5 pont, összesen max. 80 pont.  

  
5. Szakmai kutatói és alkotó tevékenység:  
- részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben, műhelymunkában: projektenként 2 

pont, összesen max. 6 pont,  
- részvétel öntevékeny szakcsoportban: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont,  
- részvétel szakmai továbbképzésben: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont,  

E tevékenységeket is igazolásokkal, és más dokumentumok másolatával kell alátámasztani.  
  
A tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes tudomány- és 
szakterületek szerint az Előértékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők működnek közre.  
  
A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el és a jegyzékhez csatolni 
kell az említett publikációk első oldalának fénymásolatát is! Megjelentetés alatt álló publikációk esetében a 
fénymásolathoz a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a 
megjelenés várható időpontját is.  
  

V. Hallgatói testületi tagság 4 pont  

VI. Pontegyenlőség:   

Amennyiben a pályázatok között pontegyenlőség marad fenn, akkor az érintett pontegyenlőségben 
lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai szempontok figyelembe vételével – 
javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj odaítélését indítványozza.  

  
Az Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum pontszámot állapíthat meg, melynek elérése 
nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.  
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PhD/DLA KÉPZÉS (3. kategória)  
   
I.  Egyetemi teljesítmény  
  

1. Az egyetemi alap- és mesterképzés vagy egységes, osztatlan képzés vizsgajegyeinek átlaga:  
  
Átlagintervallum  5,00-4,76  4,75-4,51  4,50-4,26  4,25-4,01  4,00-3,76  3,75-3,51  
Pontérték  10  9  8  7  6  5  

  
  

2. Az egyetemi mesterképzés vagy osztatlan képzés szakdolgozatának/ diplomamunkájának 
minősítése:  

Szakdolgozatjegyet nem tartalmazó szülőföldi diplomával rendelkező pályázók esetében itt az egyetemi 
szigorlati jegyek átlaga kerül újrapontozásra, vagy ezek hiányában az egyetemi alap- és mesterképzés vagy 
osztatlan képzés vizsgajegyeinek átlaga kerül újrapontozásra.  

Minősítés  5  4  3  
Pontérték  10  9  8  

  

II. Tudományos, művészeti tevékenység  
  
1.Publikációs tevékenység:  
 szakkönyv, monográfia (olyan 50 oldalt meghaladó tudományos szintű önállóan megjelent 

 szakkiadvány,  amely  szakvéleményezett,  elsősorban  az  adott tudományterület 
művelőinek készül):  

  önállóan: 24 pont,   
  1 társszerzővel együtt: 16 pont,  
  2 társszerzővel együtt: 12 pont,  
  3 társszerzővel együtt: 9 pont,  
  4 vagy több társszerzővel együtt: 6 pont;  

 tudományos ismeretterjesztő könyv (50 oldalt meghaladó tudománynépszerűsítő jellegű, önállóan 
megjelent kiadvány), egyetemi tankönyv:  

  önállóan: 12 pont,   
  1 társszerzővel együtt: 8 pont,  
  2 társszerzővel együtt: 6 pont,  
  3 társszerzővel együtt: 4 pont,  
  4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont;  

 egyetemi jegyzet, oktatási segédlet (egyetemi, szakfőiskolai oktatásban használt, vagy használható 
összefoglaló jellegű kiadvány):  

  önállóan: 7 pont,   
  1 társszerzővel együtt: 5 pont,  
  2 társszerzővel együtt: 3 pont,  
  3 társszerzővel együtt: 2 pont,  
  4 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont;  

 külföldi  referált  szakfolyóiratokban  vagy  konferenciakötetekben  megjelent közlemény, 
külföldön szerkesztett kötetben kiadott tanulmány:  

  önállóan: 10 pont,   
  1 társszerzővel együtt: 7 pont,  
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  2 társszerzővel együtt: 5 pont,  
  3 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont,  

 belföldi vagy magyarországi referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak 
ide, referáltnak minősül a hazai szakfolyóirat, ha a KOBSON vagy ennek nemzetközi megfelelője 
regisztrálja) megjelent közlemény, belföldön vagy Magyarországon szerkesztett kötetben kiadott 
tanulmány:  

  önállóan: 7 pont,   
  1 társszerzővel együtt: 5 pont,  
  2 társszerzővel együtt: 3 pont,  
  3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont,  

 belföldi vagy magyarországi nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a tudományos folyóiratok 
tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy hazai, magyarországi konferenciakötetekben 
megjelent közlemény:  

  önállóan: 5 pont,   
  1 társszerzővel együtt: 3 pont,  
  2 társszerzővel együtt: 2 pont,  
  3 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont,  

 tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk: 2 pont (csak az önálló munka pontozható, 
társszerzőként pont nem adható!).  

  
2.Szakszövegek fordítása   
A pontrendszerben bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő azon 

szakfordítása vehető kizárólag figyelembe, mely a szülőföldön vagy külföldön  
(ideértve Magyarországot is)   

 tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van),   
 tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/főiskolai jegyzetben 

megjelent (illetve megjelenés alatt áll).   
  

 szakkönyv, monográfia (legalább 50 oldal terjedelmű, tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely 
elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) 
teljes, illetve szerkesztett tudományos (tanulmány vagy konferencia) kötet kettő vagy több tanulmányának 
szakfordítása  

  önállóan: 8 pont,   
  1 társfordítóval együtt: 6 pont,  
  2 vagy több társfordítóval együtt: 3 pont,  

 szakkönyv, monográfia (tudományos szintű megjelent szakkiadvány, amely elsősorban az adott 
tudományterület művelőinek készül, az ismeretterjesztő irodalom nem elismerhető!) egy vagy több, 
legalább 20 oldal terjedelmű fejezeti részének, illetve szerkesztett tudományos (tanulmány vagy 
konferencia) kötet egy  

tanulmányának önálló szakfordítása: 6 pont (társfordítás nem ismerhető el!),  

 tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (kizárólag csak a tudományos folyóiratok 
tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) megjelent   

 tanulmány teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 4 pont (társfordítás nem ismerhető el!),  
 közlemény teljes és önálló szakfordítása (tanulmányonként): 3 pont (társfordítás nem ismerhető el!).   
  

3. Szakfolyóirat vagy tanulmánykötet szerkesztése  
A pontrendszerben csak azon szülőföldön vagy külföldön (ide értve Magyarországot is) megjelent, vagy 

megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó a tudományos kötet illetve 
szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre került.  
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 tudományos tanulmány kötet szerkesztése   
  önállóan: 8 pont,   
  1 társszerkesztővel együtt: 6 pont,  
  2 társszerkesztővel együtt: 4 pont,  
  3 társszerkesztővel együtt: 2 pont,  
  4 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont;  

 tudományos konferenciakötet szerkesztése  
  önállóan: 6 pont,   
  1 társszerkesztővel együtt: 4 pont,  
  2 társszerkesztővel együtt: 2 pont,  
  3 vagy több társszerkesztővel együtt: 1 pont;  

 szakfolyóirat (szaklap, kizárólag csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő 
folyóiratok nem) szerkesztése (egy adott szakfolyóirat  

szerkesztésében való részvételért csak egyszer adható pont!)   főszerkesztőként 
(társfőszerkesztőként vagy önállóan): 5 pont,   

  (társ)szerkesztőként: 3 pont.  
  

4. Szakmai kutatói és alkotó tevékenység:  

- részvétel  sikeres  kutatási,  alkotó  művészeti  projektekben,  műhelymunkában:  
projektenként 2 pont, összesen max. 6 pont,  

- részvétel öntevékeny szakcsoportban: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont, - részvétel szakmai 
továbbképzésben: projektenként 1 pont, összesen max. 3 pont,  

E tevékenységeket is igazolásokkal, és más dokumentumok másolatával kell alátámasztani.  
  

5. Tudományos konferenciák:   

 TDK-n elért helyezés: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 8 pont, III. helyezett 6 pont; csak résztvevő 
4 pont  

 szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben nem jelent meg külön nyomtatásban): 
külföldi: 3 pont, belföldi/magyarországi: 2 pont  

 szakmai konferencián bemutatott poszter: külföldi: 2 pont, belföldi/magyarországi: 1 pont  
  
A szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. vagy 

azok egyszerű másolatával kell igazolni!  
  
6. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott doktori (DLA) tanulmányokat folytató 

pályázók esetében   
 részvétel alkotó színház-, film- és videó, zene- és táncművészeti projektekben, koncerteken, 

előadásokon stb.: - (projektenként, koncertekként, előadásokként, elkészült és bemutatott 
filmalkotásokként, zeneművekként stb.) 1-5 pont, összesen max. 80 pont;  

 bemutatott képző- és iparművészeti alkotások: - kiállításokként, megjelentetett kiadványokként stb. 1-
5 pont, összesen max. 80 pont.  

  
A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el és a 

jegyzékhez csatolni kell az említett publikációk első oldalának fénymásolatát is! Megjelentetés 
alatt álló publikációk esetében a fénymásolathoz a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett 
megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is.  
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A tudományos és művészeti tevékenység pontszámainak meghatározásában az egyes tudomány- 
és szakterületek szerint az Előértékelő Bizottság által felkért szülőföldi szakértők működnek 
közre.  

  
A tudományos tevékenység pontszámai (II.) a korindex*, mint szorzó használata után véglegesülnek:  
  
35 év vagy annál fiatalabb: x 1,5   
  36–40 év között:    x 1,25  
  41 év fölött:      x 1  
*A pályázó életkorának meghatározása a pályázati beadási határidőig betöltött életéve alapján történik.  
  
  
III.  A helyi közösség szempontjai (tudományos utánpótlás)  
  
1. A munkaterv hasznosulása az adott magyar közösség számára: 1 – 10 pont  
  
IV.  Pontegyenlőség  
A pályázatok közötti pontegyenlőség esetén az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő 

Bizottság jogosult – szakmai szempontok figyelembevételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, 
mely(ek) esetében az ösztöndíj/tanulmányi támogatás odaítélését indítványozza.  

  
Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével akár tudományterületenként is eltérő minimum 

pontszámot állapíthat meg.  


