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A Külgazdasági és Külügyminisztérium 

által határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik számára a 2016/2017. tanévre meghirdetett  

Márton Áron Tehetséggondozó Program 

 

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE 
 

 

A pályázatra való jelentkezés általános feltételeit, az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó részletes 

feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a 

pályázati felhívás teljes szövege tartalmazza. 

 
 

I. Szakmai terv (összesen max. 55 pont) 

Minimum ponthatár 30 pont) 

 

Adható pontszámok:  

A szakmai terv célja, várható szülőföldi, társadalmi hasznosulása: max. 20 pont 

A szakmai terv tartalmi elemei, kidolgozottsága: max. 15 pont  

A szakmai terv ütemterve, megvalósíthatósága az adott kutatási időszakban: max. 10 pont 

A kutatási téma újszerűsége: max.  5 pont 

Egyéb szempontok: max.  5 pont 

 

II. Kutatói és publikációs tevékenység, tanulmányi verseny, szakmai konferenciák, bemutatók 

(összesen max. 78 pont) 

  Minimum ponthatár 5 pont) 

 

Kutatási és publikációs pontok a hallgató által kizárólag az előző (2015/2016-os) tanévben elért saját 

eredményei elismerésére szolgálnak. 

Korábbi tanévekben igazolt eredmények a pályázat során nem vehetők figyelembe!!  

BI MÁSZ Oklevélre külön pont nem jár, annak megléte és csatolása a „Magister” pályázók pályázati 

alapfeltétele! 

 

II/1. Publikációs tevékenység (összesen max. 26 pont):  

 

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

csatolni kell az említett publikációk tartalomjegyzéke 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. 

 

Kizárólag a hivatalos kiadásban megjelent publikációk, fordítások és szerkesztett kötetek  pontozhatóak!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

a)  Publikációkra adható pontszámok: 

 

 Közlemény külföldi 

referált szakmai 

folyóiratban, 

konferenciakötetben, 

tanulmánykötetben  

Közlemény szülőföldi 

vagy mo-i referált 

szakmai folyóiratban, 

konferenciakötetben, 

tanulmánykötetben  

Közlemény, 

recenzió     

szakfolyóiratban, 

kari 

szakfolyóiratban  

Publikáció 

ismeretterjesztő 

jellegű 

folyóiratban 

Egyedüli szerző 26 p. 16 p. 13 p. 10 p. 

 

Ugyanazon tárgyban megjelent publikációért és szakmai/konferencia előadásért csak egy – a pályázó 

számára kedvezőbb – kategóriában adható pont. 

A szakfolyóiratban megjelentetett konferencia-kivonat nem számít publikációnak! 
2 szerző esetén az egyedüli szerzőnél feltüntetett pontokat kapja mindkét szerző. 

3 vagy több szerző esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. 
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b)  Szakszövegek fordítására adható pontszámok: 
 

 Egyetemi jegyzet,  

oktatási segédlet 
Tanulmányok, 

recenziók  

közlemények 
Egyedüli fordító 16 p. 13 p. 

 

2 fordító esetén az egyedüli fordítónál feltüntetett pontokat kapja mindkét fordító. 

3 vagy több fordító esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. 

 

Bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő azon szakfordítása vehető kizárólag 

figyelembe, mely 

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

 tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/főiskolai jegyzetben 

megjelent (illetve megjelenés alatt áll). 
 

c)  Szakfolyóirat, tanulmánykötet, konferenciakötet szerkesztésére adható pontszámok: 
 

 Tudományos 

konferenciakötet 

szerkesztése 

Szakfolyóirat,  

egyetemi jegyzet 

szerkesztése 

Önállóan/ 

főszerkesztőként 

16 p. 13 p. 

 

2 szerkesztő esetén az egyedüli szerkesztőnél feltüntetett pontokat kapja mindkét szerkesztő. 

3 vagy több szerkesztő esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. 

Csak azon megjelent, vagy megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó a 

tudományos kötet illetve szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre került. 

 

II/2. Tanulmányi verseny(ek)en elért helyezés(ek) TDK vagy más országos, ill. nemzetközi 

versenyen és tanulmányi vetélkedőn, tervpályázaton elért helyezés vagy részvétel (összesen max. 

26 pont): 

 

Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként csak egyszer (a legmagasabb részvételi 

szinten és pontszámmal) pontozható. Egy dolgozattal való részvétel csak egyszer (a legmagasabb 

részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. 
 

 

Csoportos verseny (több előadó/szerző közös munkája) esetén: 

2 fős csapat esetén: mindkét előadót az egyedüli előadónak járó pontszám illeti meg. 

3 vagy több fős csapat esetén az előadókat az egyedüli előadónak járó pontszám fele illeti meg 

 
II/3. Tudományos / szakmai konferenciák, előadások, projektek (nem a TDK helyi, országos 

fordulói), művészeti és sporttevékenység 

 nemzetközi szakmai konferencián, idegen nyelven (a magyar, illetve az oktatási nyelvtől eltérő 
nyelven) bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem jelent meg): 26 pont; 

bemutatott poszter: 16 pont 

Elért helyezés/ 

Szint I. díj II. díj III díj Különdíj 

Részvétel 

(bemutatott 

előadás) 

Részvétel 

poszterrel 

helyi, intézményi 10 p. 8 p. 7 p. 6 p. 5 p. 3 p. 

regionális 20 p. 18 p. 16 p. 14 p. 13 p. 9 p. 

országos 24 p. 23 p. 21 p. 19 p. 18 p. 13 p. 

nemzetközi 26 p 26 p. 26 p. 25 p. 24 p. 20 p. 
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 felsőoktatási intézményen kívüli magyarországi vagy szülőföldi szakmai konferencián 

bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem jelent meg): 13 pont; bemutatott 

poszter: 8 pont 

 

 felsőoktatási intézményen belüli szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön 

publikációként nem jelent meg): 8 pont; bemutatott poszter: 5 pont 

 

 civil vagy hallgatói szervezet által szervezett szakmai konferencián bemutatott előadás 

(amennyiben külön publikációként nem jelent meg): 5 pont; bemutatott poszter: 3 pont 

 

 tervek kiállítása nyilvános kiállításon, igazolt hangverseny-fellépés, művészeti alkotások 

kiállítása nemzetközi terepen 

alkalmanként    10 pont 

 

 tervek kiállítása nyilvános kiállításon, igazolt hangverseny-fellépés, művészeti alkotások 

kiállítása hazai terepen (a felsőoktatási intézményével azonos országban) 

alkalmanként    7 pont 

 

 nemzetközi tudományos vagy alkotó művészeti projektben való részvétel 

projektenként  10 pont 

 

 hazai tudományos vagy alkotó művészeti projektben való részvétel (a felsőoktatási 

intézményével azonos országban lévő projektben való részvétel) 

projektenként  7 pont 

 

 kiemelkedő sportteljesítmény, külön elbírálás alapján 

alkalmanként  3 - 7 pont 
 

A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra! A kutatóprojektben 

való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való részvétel nem volt kötelező. 

 

Csoportos konferencia/előadás (több előadó/szerző közös munkája) esetén: 

2 előadó esetén: mindkét előadót az egyedüli előadónak járó pontszám illeti meg. 

3 vagy több előadó esetén az előadókat az egyedüli előadónak járó pontszám fele illeti meg. 

 

Az egyes szakmai konferenciákon való részvételt illetve helyezést szkennelt oklevéllel, 

konferenciakiadvánnyal stb. kell igazolni! 

 

 

III. 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. 

 

 

IV. Minimum pontszám 

 

A pályázók csak akkor jogosultak ösztöndíjra, ha szakmai tervükkel is, illetve a publikációs/kutatási 

tevékenységükkel és versenyeredményeikkel is külön-külön elérik az adott minimális ponthatárt (30, 

illetve 5 pontot). 


