


1. sz. melléklet - Pályázati igazolhatóság 

A tevékenységek igazolását az alábbiakban részletezzük, azok elektronikus másolatát mellékletként 
kérjük a pályázathoz csatolni. 

1. Tudományos tevékenységek 

1.1. Intézményi/országos TDK konferencia: az oklevél, illetve a témavezető igazolása. 
1.2. Nemzetközi részvételű/országos/helyi szakmai jellegű verseny: az oklevél, illetve a 

témavezető, vagy a tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása. 
1.3. Szakkollégiumi tagság: a kollégium szeniorjának igazolása a tagságról. Szakkollégiumi 

szenior esetében a kollégiumi referens igazolása. 
1.4. Kutatásban való részvétel: a kutatás vezetőjének igazolása. 

2. Publikációs tevékenység 

2.1. Magyar nyelvű tudományos előadás: a prezentáció és/vagy a poszter másolata, illetve a 
témavezető, vagy a tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása. 

2.2. Idegen nyelvű tudományos előadás: a prezentáció és/vagy a poszter másolata, illetve a 
témavezető, vagy a tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása. 

2.3. Magyar nyelvű tudományos publikáció: a publikáció másolata, illetve a témavezető, vagy a 
tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása. 

2.4. Idegen nyelvű tudományos publikáció: a publikáció másolata, illetve a témavezető, vagy a 
tanszékvezető, vagy az intézetigazgató igazolása. 

3. Közéleti tevékenység 

3.1. PEHÖK tisztségviselő: a mindenkori PEHÖK elnök igazolása arról, hogy a pályázó az 
adott tisztséget betöltötte legalább 3 hónapig folyamatosan. 

3.2. Kollégiumi tisztségviselő: az Egyetemi Kollégiumi Iroda igazolása a tisztségről. 
3.3. Tanszéki demonstrátor: a tanszékvezető igazolása. 
3.4. Egyetemi rendezvényszervezés: a rendezvény főszervezőjének igazolása a segítői, 

szervezői feladatok elvégzéséről, az elvégzett munkaórák feltüntetése mellett. 
3.5. Egyetemi öntevékeny kör/sportkör: az öntevékeny kör/sportkör igazolása a tagságról a 

tagság időszakának feltüntetésével, sportkör esetén a Testnevelési Tanszék vezetőjének 

igazolása. 

3.6. Rendszeres sporttevékenység: a Testnevelési Tanszék vezetőjének vagy sportklub 
vezetőjének igazolása. 

3.7. Minősített sportolói eredmény, sportverseny részvétel: a helyezésért vagy részvételért 
kapott emléklap/oklevél, illetve a Testnevelési Tanszék vezetőjének igazolása. 

3.8. Egyetemi kulturális tevékenység: az Egyetem közművelődési titkára által kiadott igazolás. 
3.9. Magas szintű, szakmailag zsűrizett/országos médiában prezentált kulturálistevékenység: a 

részvételért vagy helyezésért kapott oklevél, illetve az Egyetem közművelődési titkára által 
kiadott igazolás. 

3.10. Egyetemi lapokban rendszeres publikáció, Egyetem TV, vlog: legalább 3 publikáció 
igazolása.
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2. sz. melléklet - Pályázati értékelés 

1. Tanulmányi teljesítmény max. 30 pont 

5,00 ≤ ösztöndíj-index ..................................................................................................................... 30 

4,90 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,99 .......................................................................................................... 29 

4,80 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,89 .......................................................................................................... 28 

4,70 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,79 .......................................................................................................... 27 

4,60 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,69 .......................................................................................................... 26 

4,50 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,59 .......................................................................................................... 25 

4,40 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,49 .......................................................................................................... 24 

4,30 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,39 .......................................................................................................... 23 

4,20 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,29 .......................................................................................................... 22 

4,10 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,19 .......................................................................................................... 21 

4,00 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,09 .......................................................................................................... 20 

3,90 ≤ ösztöndíj-index ≤ 4,99 .......................................................................................................... 19 

3,80 ≤ ösztöndíj-index ≤ 3,89 .......................................................................................................... 18 

3,70 ≤ ösztöndíj-index ≤ 3,79 .......................................................................................................... 17 

3,60 ≤ ösztöndíj-index ≤ 3,69 .......................................................................................................... 16 

2. Tudományos-szakmai tevékenység max. 40 pont 

Dolgozatonként a legjobb eredmény számítható be! 

2.1. TDK konferencia részvétel max.20 pont 

Országos I./II./III. helyezett .................................................................................................. 20/16/14 

Országos különdíj ............................................................................................................................ 12 

OTDK részvétel ................................................................................................................................. 8 

Intézményi I./II./III. helyezett ................................................................................................. 14/10/8 

Intézményi különdíj/dicséret ............................................................................................................. 6 

Intézményi versenyen résztvevő........................................................................................................ 4 

2.2. Publikációs tevékenység max. 20 pont 

Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk ......................................................................................... 10 

Idegen nyelvű referált folyóiratban cikk társszerzőként .................................................................... 6 

Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk .......................................................................................... 8 

Magyar nyelvű referált folyóiratban cikk társszerzőként .................................................................. 5 

Idegen nyelvű publikáció .................................................................................................................. 5 

Idegen nyelvű publikáció társszerző ................................................................................................. 3 

Magyar nyelvű publikáció ................................................................................................................. 4 

Magyar nyelvű publikáció társszerző ................................................................................................ 2 

Előadás idegen nyelven nemzetközi konferencián (előadóként) ....................................................... 8 

Előadás magyar nyelven, konferencián (előadóként) ........................................................................ 6 

Poszter idegen nyelven nemzetközi konferencián (csak ha résztvevő is volt) .................................. 3 

Poszter magyar nyelven, konferencián (csak ha résztvevő is volt) ................................................... 2 

2.3. Egyéb tudományos tevékenység max. 20 pont 

Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés ............................ 12/10/8 

Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen elért különdíj .................................................... 8 

Nemzetközi részvételű, szakmai jellegű versenyen való részvétel ................................................... 5 

Országos szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés .................................................... 10/8/6 

Országos szakmai jellegű versenyen elért különdíj ........................................................................... 6 

Országos szakmai jellegű versenyen való részvétel  ......................................................................... 3 
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Helyi szakmai jellegű versenyen való I./II./III. helyezés ............................................................ 5/4/3 

Helyi szakmai jellegű versenyen elért különdíj ................................................................................. 3 

Helyi szakmai jellegű versenyen való részvétel  ............................................................................... 1 

Szakkollégiumi tagság ....................................................................................................................... 5 

Kutatásban való részvétel .................................................................................................................. 5 

3. Közéleti tevékenység max. 30 pont 

3.1. Tisztségek  

HÖK tisztségviselő 

o PEHÖK elnök ..................................................................................................................... 10 

o PEHÖK elnökhelyettes/megbízott/részönkormányzati elnök/EB elnök .............................. 6 

o PEHÖK részönkormányzati elnökhelyettes ......................................................................... 4 

o PEHÖK szakképviselő/szakreferens/EB tag/további tagok ................................................. 3 

Kollégiumi tisztségviselő 

o Szenior .................................................................................................................................. 6 

o KIB/SZIB titkár .................................................................................................................... 4 

o KIB/SZIB/FEBI ................................................................................................................... 3 

o Kollégiumi öntevékeny kör vezetője .................................................................................... 2 

o Kollégiumi öntevékeny kör tagja ......................................................................................... 1 

Tanszéki demonstrátor ...................................................................................................................... 4 

3.2. Rendezvényszervezés  

Munkaórák szerinti sávozás: 0-10 óra (1-es szorzó), 11-20 (2-es szorzó), 21- (3-as szorzó) 
Nemzetközi/országos rendezvény szervezése 

o szervező ................................................................................................................................ 6 

o segítő .................................................................................................................................... 4 

Egyetemi szintű rendezvényszervezés  
(pl.: TDK, Regatta, Tudomány Napja, Állásbörze, Nyílt nap, Gólyatábor, Gólyabál, stb.) 

o szervező ................................................................................................................................ 5 

o segítő .................................................................................................................................... 3 

Kari szintű rendezvényszervezés 

(pl.: szakest, Kutatók éjszakája, konferencia, beiskolázás, diplomaátadó, évnyitó, versenyek, stb.) 
o szervező ................................................................................................................................ 4 

o segítő .................................................................................................................................... 2 

Sportrendezvények 

(pl.: Sportnap, házibajnokságok, Egyetem kör, stb.) 
o szervező ................................................................................................................................ 4 

o segítő .................................................................................................................................... 2 

3.3 Kulturális tevékenység  

Egyetemi öntevékeny/sportkör vezetője ............................................................................................................... 3 

Egyetemi öntevékeny/sportkör tagja ..................................................................................................................... 1 

Nemzetközi sportverseny részvétel ....................................................................................................................... 6 

Országos sportverseny helyezés (I-III.) ................................................................................................................. 3 

Helyi, egyetemi sportverseny helyezés (I-III.) ...................................................................................................... 1 

Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/sport; nemzetközi fellépés ...................... 3 

Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/sport; országos fellépés ........................... 2 

Rendszeres veszprémi, egyetemi székhelyű kulturális tevékenység/sport; helyi szintű .................................... 1 

Magas szintű, szakmailag zsűrizett/országos médiában prezentált kulturális tevékenység ............................... 5 

Egyetemi lapokban rendszeres publikáció, Egyetem TV, vlog ........................................................................ 3 


