
1.melléklet: 

RENDSZERES TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ PONTRENDSZER  

 

Pályázathoz csatolandó igazolások: 

• A pályázathoz csatolt dokumentumok neve egyezzen meg a kategóriával 

(pl.:TDK.3helyezes.jpg)! 

• Az igazolásokat csak PDF, JPG, JPEG és PNG formátumban lehet csatolni. 

• Valamennyi olyan adatot fel kell tüntetni, amely az igazolt tevékenység bírálatához szükséges 

(előadás, poszter, cikk címe, szerzői, megjelenés helye, időpontja, és témája röviden;valamint 

a vele esetlegesen elért eredmény). Cikk esetében dátum és a megjelenés helye nélkül nem 

vehető figyelembe a tevékenység! 

• Cikk esetén csak a már megjelent/közlésre befogadott, megfelelő azonosítóval (DOI, 

ISBN/ISSN szám) ellátott cikk elfogadható! 

 
A pályázathoz kötelezően csatolandó következő igazolások közül legalább egynek az 

alábbiak közül kell lennie (több esetén is szükséges mindhez a megfelelő igazolás): 
 

• Tanulmányi verseny eredményének igazolása (helyezést igazoló dokumentum) 

• TDK eredmény igazolása (oklevél fénymásolat, helyezés igazolása és absztrakt a pályázó 

munkájáról) 

• Cikk megjelenésének igazolása (a cikk első oldala és az absztrakt a cikkről – amennyiben 

a megjelenés dátuma és helye ezeken nem jelenik meg, akkor szükséges még a 

megjelenítő lap első oldala vagy tartalomjegyzéke, mellyel igazolója a megjelenés helyét 

és idejét) 

• Konferencián való részvétel igazolása (az absztrakt kötet címoldala és az absztrakt, 

amelyen a pályázó munkája jelenik meg) 

Csak a pályázási időszakban elért eredmények megfelelőek! 

Témaegyezés esetén az egyik teljesítmény (legmagasabb pontszámot érő) teljes értékkel a 

továbbiak 50%-ak számíthatóak be! 
 

 Versenyeredmények: 
 

Eredmény Pontérték 

 TDK Országos (pl.: OTDK) Nemzetközi 
Egyéni Csapat Egyéni Csapat Egyéni Csapat 

Részvétel 1 1 2 2 3 3 
Különd

íj 
3 2 5 3 7 4 

III. 
díjas 

5 3 7 5 10 7 
II. 

díjas 
6 4 9 6 12 9 

I. 
díjas 

7 5 11 7 14 11 

 

 

 



Konferencia részvétel: 
 

 Magyar nyelven Idegen nyelven 
Előadó Társszerző Előadó Társszerző 

Poszter 3 1 6 2 
Előadás 6 2 9 3 

 

 Publikáció:  
 

 Magyar nyelvű Idegen nyelvű 
Első szerző Társszerző Első szerző Társszerző 

Ismeretterjesztő 

cikk, előadás 

 
4 

 
2 

 
6 

 
3 

 
Szakcikk 

 
8 

 
4 

 
16 

 
8 

 

Minden kategóriában  max.  3  legmagasabb értékű eredményre/tevékenységre  jár  pont! (A 
három kategória a következő: Versenyeredmények, Publikáció és Konferencia részvétel) 

 

  Ösztöndíjakhoz előírt beszámolóért (pl.: ÚNKP konferencia) nem adható pont. 
 
 A versenyeredmények pontozáskor a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj pályázatnál felsorolt 
versenyeken elért eredmények kerülnek figyelembevételre: 
 
 http://to.ttk.elte.hu/?q=az-elte-ttk-felhivasa-a-2021-2022-tanevi-nemzeti-felsooktatasi- 
osztondijpalyazatra 
 
 

A pályázatban igazolható további eredmények és tevékenységek (max. 5 pont): 
 
Egyéb kategóriába tartozik egyéni elbírálás alapján valamennyi, a többi kategóriába be nem 

sorolható tudományos tevékenység. 
 
Például: 

 
    Kari vagy kollégiumi lapba írt tudományos cikk (max. 1 pont) 

    Szakkollégiumi tagság (max. 1 pont) 

            Téli/őszi/tavaszi/nyári iskola részvétel (aktivitástól függően max. 2 pont) 

    Népszerűsítő előadások (témánként max. 1 pont) 

 

  

http://to.ttk.elte.hu/?q=az-elte-ttk-felhivasa-a-2021-2022-tanevi-nemzeti-felsooktatasi-%20osztondijpalyazatra
http://to.ttk.elte.hu/?q=az-elte-ttk-felhivasa-a-2021-2022-tanevi-nemzeti-felsooktatasi-%20osztondijpalyazatra


 


