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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

a szülőföldi nappali tagozatos mesterképzés valamint nappali tagozatos PhD/DLA képzésben illetve 

magyarországi felsőoktatási intézmények szerbiai kihelyezett alap- vagy mesterképzésében részt 

vevő szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a 2017/2018-as tanévre 

meghirdetett tanulmányi támogatás célú ösztöndíj pályázatának 

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE 
 

A pályázati kiírás tartalmát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMMI együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a 

Szabadkai CMH Iroda lebonyolító közreműködésével hirdeti meg. 

 

A pályázatok – az egyes tudományterületek eltérő sajátosságai miatt – az alábbi 

tudományterületenként külön kerülnek elbírálásra: 

Agrártudomány, bölcsészettudomány, művészetek, műszaki tudomány, informatika, 

egészségtudomány, sporttudomány, jog és közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, 

természettudomány, hitéleti, pedagógusképzés. 

 

 

PONTRENDSZER – KIHELYEZETT ALAP-, ÉS MESTERKÉPZÉS (3. – 4. PÁLYÁZATI 

KATEGÓRIA) 

 
I. Eddigi egyetemi vizsgajegyek és kreditpontok alapján meghatározott pontszám:  
 

P=(1,33 x Á m+ 3,33) x K 

ahol  

Ám – eddig letett magyarországi kihelyezett bachelor vizsgajegyek átlaga (a korábbi 

tanév(ek)ben eddig letett vizsgajegyek) 

K – kreditpontok összege osztva 100-zal 

 

II. Szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért 

eredmények – max. 50 pont: 

 

-a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK-n) elért szekcióelső 

helyezés/plenáris előadás:  10 pont, 

- magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) és más országos, ill. 

nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért helyezés: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 8 

pont, III. helyezett 6 pont; csak résztvevő 4 pont 

- más nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem 

jelent meg) - 3 pont; bemutatott poszter – 2 pont 

- más nem nemzetközi (belföldi vagy magyarországi) szakmai konferencián bemutatott előadás 

(amennyiben külön publikációként nem jelent meg) – 2 pont; bemutatott poszter – 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, a felsőoktatási 

tanulmányok időtartama alatt, 5 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények 

pontozhatóak.  

A tanulmányi versenyen, VMTDK-n, OTDK-n elért eredmény vagy részvétel csak abban az esetben pontozható, ha 

azt oklevéllel, vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal (igazolással) igazolja a pályázó. Minden ilyen 

dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy 

 szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése,  

 bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve.  

Az eredeti példányt kötelező felmutatni a CMH Iroda munkatársainak, egyszerű másolatát pedig csatolni kell a 

pályázathoz! 

Más szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. vagy azok 

egyszerű másolatával kell igazolni! 
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III. Nyelvvizsgák – max 20 pont: 

 

- 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 és az államnyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A nyelvvizsgák 

foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerülnek meghatározásra. 

 

 

IV.  Tudományos, művészeti tevékenység 

 

1. Publikációs tevékenység: 

 

 (Külföldi) Nemzetközi referált szakfolyóiratban vagy konferenciakötetben, projekt-

eredményeket összefoglaló kötetben, monográfia-kötetben megjelent tanulmány: 

 önállóan: 10 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 7 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont, 

 

 (Szülőföldi vagy magyarországi) Regionális referált tudományos szakfolyóiratban (kizárólag 

csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem), illetve 

projekt-eredményeket összefoglaló kötetben, monográfia-kötetben megjelent tanulmány: 

 önállóan: 7 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 3 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont, 

 (Szülőföldi vagy magyarországi) Regionális nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 

tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy 

konferenciakötetben, VMTDK kötetben megjelent tanulmány: 

 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!). 

 Tudományos konferencia, (VM)TDK rezümékötetében megjelent rezümé: 

- önállóan: 1 pont 

 - társszerzővel: 0,5 pont. 

 

 

 

2. Szakszövegek fordítása  

Bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő szakfordítása, 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,  
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 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,  

 (társ)szerkesztőként: 3 pont. 

 

4. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott alap-, és mester tanulmányokon lévő 

pályázók esetében  

 részvétel alkotó színház-, film- és videó, zene- és táncművészeti projektekben, 

koncerteken, előadásokon, VMTDK-n 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. 

 

Van ennek a kérdésnek  itt értelme? 

 

5. Szakmai kutatói és alkotó tevékenység: 

- részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben, műhelymunkában, VMTDK-

workshopon: 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. 
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6. Könyv és tankönyv 

- önállóan magyar vagy más nyelven 2016-ban megjelentetett tankönyv, példatár, amelyet 

valamelyik felsőoktatási intézmény tankönyvként elismer (intézményi igazolás), katalogizált 

(ISBN számmal ellátott), legfeljebb 10 pont.  

- Társszerzőként magyar vagy más nyelven 2016-ban megjelentetett tankönyv, példatár, amelyet 

valamelyik felsőoktatási intézmény tankönyvként elismer (intézményi igazolás), katalogizált 

(ISBN számmal ellátott), legfeljebb 5 pont. 

- önállóan vagy társszerzőként magyar vagy más nyelven 2016-ban megjelentetett könyv, amelynek 

a közösségi hasznosulása mérhető, katalogizált (ISBN számmal ellátott), legfeljebb 5 pont.  

Igazolásként a tankönyv, könyv alapadatait tartalmazó oldal fénymásolatát kell mellékelni.  

 

 

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 illetve a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének 

fénymásolatát is! E publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni, hogy a kiadvány 

mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg. 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. Magyar diákszervezeti tagság (VaMaDisz):                             3 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. 

 

Nem jogosult a tanulmányi támogatásra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 20 pontot.  

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól – 

tudományterületenként is – eltérő minimum pontszámot is megállapíthat. 
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PONTRENDSZER – MESTERKÉPZÉS (1. ÉS 4. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK) 

 
I. Eddigi egyetemi vizsgajegyek és kreditpontok alapján meghatározott pontszám: 

 

A) Szülőföldi mesterképzés esetében 

 

  P=ÁxK 

ahol  

Á – eddig letett vizsgajegyek átlaga (elsőéves mesterképzésnél: bachelor vizsgajegyek, 

másodéves mesterképzésnél: bachelor + I. éves mesterképzés vizsgajegyek, osztatlan képzésnél 

az eddig letett vizsgajegyek I-III vagy I-IV év vizsgajegyei) 

K – kreditpontok összege osztva 100-zal 

 

Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 

 

Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga.  

 

B) Kihelyezett mesterképzés esetében 

 

 P=ÁxK 

 

ahol  

Á – eddig letett vizsgajegyek átlaga  

(elsőéves mesterképzésnél: alapképzéses vizsgajegyek*;  

felsőbb éves mesterképzésnél: bachelor* + az eddig letett / az I. éves vagy 5 féléves 

mesterképzés esetén az I-II. éves/ mesterképzéses vizsgajegyek**) 

K – kreditpontok összege osztva 100-zal; 

 

*Magyarországi bachelor diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 

ahol  

Ám a magyarországi bachelor képzéses vizsgajegyek átlaga. 

**  Á=1,33 x Ám + 3,33 

ahol  

Ám a kihelyezett mester képzéses vizsgajegyek átlaga. 

 

 

II. Szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért 

eredmények – max. 50 pont: 

 

- a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK-n) elért szekció első 

helyezés/plenáris előadás: 10 pont,  

- magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) és más országos, ill. 

nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért helyezés: I. helyezett 10 pont, II. helyezett 8 

pont, III. helyezett 6 pont; csak résztvevő 4 pont 

- más nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem 

jelent meg) - 3 pont; bemutatott poszter – 2 pont 

- más nem nemzetközi (belföldi vagy magyarországi) szakmai konferencián bemutatott előadás 

(amennyiben külön publikációként nem jelent meg) – 2 pont; bemutatott poszter – 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, a felsőoktatási 

tanulmányok időtartama alatt, 5 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények 

pontozhatóak.  
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A tanulmányi versenyen, VMTDK-n, OTDK-n elért eredmény vagy részvétel csak abban az esetben pontozható, ha 

azt oklevéllel, vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal (igazolással) igazolja a pályázó. Minden ilyen 

dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy 

 szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése,  

 bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve.  

Az eredeti példányt kötelező felmutatni a CMH Iroda munkatársainak, egyszerű másolatát pedig csatolni kell a 

pályázathoz! 

Más szakmai konferencián való bemutatott előadást és posztert oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. vagy azok 

egyszerű másolatával kell igazolni! 

 

III. Nyelvvizsgák – max 20 pont: 

 

- 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 és az államnyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A nyelvvizsgák 

foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerülnek meghatározásra. 

 

IV.  Tudományos, művészeti tevékenység 

 

1. Publikációs tevékenység:  

 

 

 (Külföldi) Nemzetközi referált szakfolyóiratban vagy konferenciakötetben, projekt-

eredményeket összefoglaló kötetben, monográfia-kötetben megjelent tanulmány: 

 önállóan: 10 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 7 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont, 

 

 (Szülőföldi vagy magyarországi) Regionális referált tudományos szakfolyóiratban (kizárólag 

csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem), illetve 

projekt-eredményeket összefoglaló kötetben, monográfia-kötetben megjelent tanulmány: 

 önállóan: 7 pont, 

 1 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 3 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont, 

 (Szülőföldi vagy magyarországi) Regionális nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 

tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy 

konferenciakötetben, VMTDK kötetben megjelent tanulmány: 

 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!). 

 Tudományos konferencia, (VM)TDK rezümékötetében megjelent rezümé: 

- önállóan: 1 pont 

 - társszerzővel: 0,5 pont. 

 

 

2. Szakszövegek fordítása  

Bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő szakfordítása, mely 

a szülőföldön vagy külföldön (ideértve Magyarországot is)  

 tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van),  
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 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,  

 (társ)szerkesztőként: 3 pont. 

 

 

4. Művészeti tudomány- vagy szakterületen folytatott mester tanulmányokon lévő pályázók 

esetében  

 részvétel alkotó színház-, film- és videó, zene- és táncművészeti projektekben, 

koncerteken, előadásokon, VMTDK-n 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. 
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5. Szakmai kutatói és alkotó tevékenység: 

- részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben, műhelymunkában, VMTDK-

workshopon: 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. 

 

6. Könyv és tankönyv 

- önállóan magyar vagy más nyelven 2015-ben megjelentetett tankönyv, példatár, amelyet valamelyik 

felsőoktatási intézmény tankönyvként elismer (intézményi igazolás), katalogizált (ISBN számmal 

ellátott), legfeljebb 10 pont.  

- Társszerzőként magyar vagy más nyelven 2015-ben megjelentetett tankönyv, példatár, amelyet 

valamelyik felsőoktatási intézmény tankönyvként elismer (intézményi igazolás), katalogizált (ISBN 

számmal ellátott), legfeljebb 5 pont. 

- önállóan vagy társszerzőként magyar vagy más nyelven 2015-ben megjelentetett könyv, amelynek a 

közösségi hasznosulása mérhető, katalogizált (ISBN számmal ellátott), legfeljebb 5 pont.  

Igazolásként a tankönyv, könyv alapadatait tartalmazó oldal fénymásolatát kell mellékelni.  

  

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, illetve a kiadvány címoldalának, 

tartalomjegyzékének fénymásolatát! E publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten 

feltüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) 

található meg. 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. Magyar diákszervezeti tagság:                 3 pont 

 

VI. Egyéb - díjak 

 Kristálygömb Díj: 10 pont 

 Tudományos-művészeti intézmény által odaítélt egyéb díj legfeljebb: 10 pont 

 Felsőoktatásban nyújtott tevékenységért az intézmény szintjén  odaítélt díj legfeljebb: 5 pont 

 

VII. 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. 

 

Nem jogosult a tanulmányi támogatásra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 20 pontot.  

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól – 

tudományterületenként is – eltérő minimum pontszámot is megállapíthat. 
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PONTRENDSZER PhD/DLA KÉPZÉS (2. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA) 
 

I./A Régi doktori képzés szerint 

 

1. Egyetemi teljesítmény 
 

Eddigi egyetemi vizsgajegyek és képzés alapján meghatározott pontszám: P=Á x K 

Á – egyetemi és magiszteri képzés átlaga 

K – kreditpontokat helyettesítő koefficiens, ahol K=(6 x 60) / 100 = 3.6 

 

Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 

 

Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga.  

 

I/B Új doktori képzés szerint: 

 

1.a Bolognai alap- és mesterképzős diploma esetén 

 

Eddigi egyetemi vizsgajegyek és kreditpontok alapján meghatározott pontszám:  

P=Á x K 

 

Á – eddig letett vizsgajegyek átlaga (alapképzés + mesterképzés) 

K – kreditpontok összege osztva 100-zal 

 

Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 

 

Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga. 

 

1.b Régi alapképzős- és bolognai mesterképzős diploma esetén 

 

Eddigi egyetemi vizsgajegyek, kreditpontok és képzés alapján meghatározott pontszám:  

P = Ár x 2,4 + Ám x 0,6, 

ahol 

 

Ár – régi rendszer szerinti egyetemi vizsgajegyek átlaga 

Ám – mesterképzős vizsgajegyek átlaga 

Kr - kreditpontokat helyettesítő koefficiens: Kr =(4*60) / 100 = 2,4 

Km - kreditpontokat helyettesítő koefficiens: Km =0,6 
 

Magyarországi diploma esetén: Á=1,33 x Ám + 3,33 

 

Ahol Ám a magyarországi egyetemi vizsgajegyek átlaga. 

 

2. Diplomamunka: 1 pont  

 

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) ISBN szám és CIP katalogizációs adatok szükségesek: 

 önállóan: 24 pont,  

 1 társszerzővel együtt: 16 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 12 pont, 

 3 társszerzővel együtt: 9 pont, 
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 4 vagy több társszerzővel együtt: 6 pont; 

 tudományos ismeretterjesztő könyv (50 oldalt meghaladó tudománynépszerűsítő jellegű, 

önállóan megjelent kiadvány), egyetemi tankönyv, amihez ISBN szám és CIP katalogizációs 

adatok szükségesek: 

 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), amihez ISBN szám és CIP katalogizációs adatok 

szükségesek: 

 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; 

 

 Nemzetközi referált, szakfolyóiratban vagy kötetben megjelent tanulmány: 

 önállóan: 10 pont,  

 1 társszerzővel együtt: 7 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont, 

 

 Regionális (szülőföldi vagy magyarországi) referált tudományos szakfolyóiratban (kizárólag 

csak a tudományos folyóiratok tartoznak ide, referáltnak minősül a hazai szakfolyóirat, ha a 

KOBSON vagy ennek nemzetközi megfelelője regisztrálja) vagy konferenciakötetben 

megjelent tanulmány: 

 önállóan: 7 pont,  

 1 társszerzővel együtt: 5 pont, 

 2 társszerzővel együtt: 3 pont, 

 3 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont, 

 Regionális (szülőföldi vagy magyarországi) nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 

tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy 

konferenciakötetben, VMTDK kötetben megjelent tanulmány: 

 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!). 

 tudományos konferencia, (VM)TDK rezümékötetében megjelent rezümé: 

- önállóan: 1 pont 

- társszerzővel: 0,5 pont. 

 

 

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).  
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 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,  

 (társ)szerkesztőként: 3 pont. 

 

4. Szakmai kutatói és alkotó tevékenység: 

- részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben, műhelymunkában, VMTDK-

workshopon: 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:  

 VMTDK-n szekcióelső helyezés/plenáris előadás: 10 pont 

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

résztvevő (amennyiben nem jelent meg külön nyomtatásban) 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 
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Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 

részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez tartozó, a felsőoktatási 

tanulmányok időtartama alatt, 5 évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények 

pontozhatóak.  

A tanulmányi versenyen, TDK-n, OTDK-n elért eredmény vagy részvétel csak abban az esetben pontozható, ha 

azt oklevéllel, vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal (igazolással) igazolja a pályázó. Minden 

ilyen dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy 

 iktatószámmal legyen ellátva,  

 szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése,  

 bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve.  

Az eredeti példányt kötelező felmutatni a CMH Iroda munkatársainak, egyszerű másolatát pedig csatolni kell a 

pályázathoz! 

Más 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, VMTDK-n 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, illetve a kiadvány címoldalának, 

tartalomjegyzékének fénymásolatát! E publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten 

feltüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) 

található meg. Megjelentetés alatt álló publikációk esetében a fénymásolathoz a szaklap igazolását is 

csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját 

is. 

 

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 az adott naptári évben bármikor (január 1 - december 

31. közt) betöltött életév alapján. (pl. 34 évesnek számít az is, aki az adott év január 1-én 

töltötte be és 34 évesnek számít az is, aki az adott év december 31-én fogja betölteni azt.) 
 

 

7. Egyéb díjak 

 Kristálygömb Díj: 10 pont 

 Tudományos-művészeti intézmény által odaítélt egyéb díj: legfeljebb 10 pont 

 Felsőoktatásban nyújtott tevékenységért az intézmény szintjén odaítélt díj: legfeljebb 5 pont 

 

 

III. A helyi közösség szempontjai (tudományos utánpótlás) 
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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. 

 

Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 30 pontot.  

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során döntésével azonban a fenti pontszámtól - valamint 

tudományterületenként is - eltérő minimum pontszámot állapíthat meg.  

 


