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I 
KTK 

Hallgatói adatok 
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető! Kérjük, olvashatóan töltse ki! 

Név: 
 

EHA kód: 
       . P T E 

Anyja neve: 
 

E-Mail cím: 
 

Utolsó ISZT pályázat féléve:1 
 

Sikeres pályázat esetén hozzájárulok, 

hogy nevem megjelenjen a kari 

kiadványokban 

☐ Igen  

☐ Nem 

Pályázati kategóriák 
Több kategóriára is pályázhat. Az adott kategória csak hiánytalanul kitöltött adatlap esetén értékelhető! 
Csak egyértelműen jelölt kategória vehető figyelembe! Csak azon adatlapokat csatolja, melyek esetén pályázik! 

T Tudományos és Szakmai 

tevékenység 
☐ Igen 

K Közcélú tevékenységek ☐ Igen 

S Sport tevékenységek ☐ Igen 

M Művészeti tevékenységek ☐ Igen 

Alulírott, kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara valamint a PTE KTK 

DJKB jelen pályázatom során megadott személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából kezelje, 

és nyilvántartsa.  

Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatban az értesítést az ETR-ben megadott címemre postázzák. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, 

hogy a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy az esetleges fellebbezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása2 

                                                        
1 Kitöltés hiányában a pályázat nem értékelhető! 
2 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



Iktatási szám: ………….. 

 
7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 

Telefon: 72/501-500/23439 

Mellékletek:1 

Melléklet kódja Melléklet megnevezése 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása2 

                                                        
1 Az itt fel nem tüntetett mellékleteket a DJKB nem veszi figyelembe! 
2 Aláírás hiányában nem értékelhető a pályázat! 



  Pályázó EHA Kódja:        . P T E 
 

 

 
 

7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 
Telefon: 72/501-500/23439 

Tudományos és Szakmai Adatlap  
(űrlapon maximum 100 pont adható) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó 
időszakban! 
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! 

T 
Kötelező dokumentumok  
1, Egy, az adott szakmai témában tevékenykedő, a PTE KTK oktatójának ajánlása, eredeti igazolás (TA) 
2, A pályázat beadását megelőző félév tudományos, szakmai munkájának írásos összefoglalója, aláírással ellátva (TB) 
3, Tételes Kutatási terv vagy Tételes program terv, aláírással ellátva (TC) 
Általános tevékenységek  
Minden félévben elszámolható tevékenységek, Maximum 20 pont 
T01 Felsőfokú C típusú nyelvvizsga1 3 pont db 
T02 Középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga2 2 pont db 
T03 Középfokú C típusú általános nyelvvizsga3 1 pont db 
T04 Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium tagja 7 pont db 
T05 Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium bizottságának tagja 9 pont db 
T06 Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium Diákbizottságának tagja 11 pont db 
T07 PTE bármely más szakkollégiumának tagja 5 pont db 
T08 PTE bármeny más szakkollégiumának vezetőségi tagja 7 pont db 
T09 Tudományos szervezet tagja 4 pont db 
T10 Tudományos szervezet vezetőségi tagja 6 pont db 
Publikációk a pályázó szakterületén 
Egyes publikációk csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 30 pont 
T11 Önálló kötet 15 pont db 
T12 Társszerzős kötet 3-14 pont4 db 
T13 Kötet szerkesztése 7 pont db 
T14 Kötet társszerkesztése 1-6 pont5 db 
T15 Recenzió, kritika max. 5 pont6 db 
T16 Önálló tanulmány - kivéve (O)TDK pályamunka 10 pont7 db 
T17 Társszerzős tanulmány – kivéve (O)TDK pályamunka 2-8 pont8 db 
T18 Idegen nyelvi plusz pont +2 pont9 db 
T19 Fordítás max. 5 pont10 db 
Versenyek 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 30 pont 
T20 Kari TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 3 pont db 
T21 Kari TDK-n való különdíj 5 pont db 
T22 Kari TDK-n való I-II-III. helyezés 9-8-7 pont db 
T23 Országos TDK-n való részvétel (helyezés nélkül) 5 pont db 
T24 Országos TDK-n való különdíj 8 pont db 
T25 Országos TDK-n való kiemelt I. helyezés 18 pont db 
T26 Országos TDK-n való I-II-III. helyezés 14-12-10 pont db 
T27 Egyéb kari tanulmányi verseny I-II-III helyezés 3-2-1 pont db 
T28 Egyéb megyei tanulmányi verseny I-II-III helyezés 6-5-4 pont db 
T29 Egyéb országos/nemzetközi tanulmányi verseny I-II-III helyezés 9-8-7 pont db 
Tudományos, szakmai előadások a pályázó szakterületén 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehető figyelembe! Maximum 30 pont 
T30 Nemzetközi konferencián önálló előadás 15 pont db 
T31 Nemzetközi konferencián társszerzős előadás 3-14 pont11 db 
T32 Országos konferencián önálló előadás – Kivéve (O)TDK előadás 7 pont db 
T33 Országos konferencián társszerzős előadás– Kivéve (O)TDK előadás 2-6 pont12 db 
T34 Egyetemi, szakkollégiumi előadás – Kivéve (O)TDK előadás 2 pont db 
T35 Idegen nyelven tartott előadás plusz pont +3 pont db 
T36 Részvétel szakmai konferencián 2 pont db 
Rendezvényszervezés a pályázó szakterületén 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehető figyelembe! Maximum 20 pont 
T37 Nemzetközi konferencia, rendezvény szervezése 9-3 pont13 db 
T38 Országos konferencia, rendezvény szervezése 7-2 pont14 db 
T39 Szakkollégiumi konferencia, rendezvény szervezése 3-1 pont15 db 
T40 Egyéb közreműködés rendezvényben 1 pont db 

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása16 

                                                        
1 Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem. 
2 Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem. 
3 Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem. 
4 Pontszámítás: 15-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 3 pont; Példa: pályázó+ 1 társszerző esetén 15-1=14 pont 
5 Pontszámítás: 7-[pályázón kívüli társszerkesztők száma]; de legalább 1 pont; Példa: pályázó+ 1 társszerző esetén: 7-1=6 pont 
6 1 pont / 1000 leütés /publikáció; A leütések publikációnként nem összevonhatóak! 
7 Már megjelent tanulmány, kivéve (O)TDK pályamunka illetve szakdolgozati megjelenés. 
8 Már megjelent tanulmány, kivéve (O)TDK pályamunka illetve szakdolgozati megjelenés. 9-[pályázón kívüli társszerzők száma] de legalább 2 pont. Példa: pályázó+1 
társszerző: 8 pont. 
9 Tevékenységenként, amennyiben az idegen nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem 
10 1000 leütésenként 1 pont / fordítás; A leütések fordításonként nem összevonhatóak! 
11 Pontszámítás: 15-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 3 pont; Példa: pályázó+ 1 társszerző esetén 15-1=14 pont 
12 Pontszámítás: 7-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 2 pont; Példa Pályázó + 1 társszerző esetén: 7-1=6 
13 Pontszámítás: Főszervező 9 pont (max. 1 fő), társszervező 6 pont (max 2 fő), szervező 3 pont 
14 Pontszámítás: Főszervező 7 pont (max. 1 fő), társszervező 4 pont (max 2 fő), szervező 2 pont 
15 Pontszámítás: Főszervező 3 pont (max. 1 fő), társszervező 2 pont (max 2 fő), szervező 1 pont 
16 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



  Pályázó EHA Kódja:        . P T E 
 

 
 

7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 
Telefon: 72/501-500/23439 

Közcélú tevékenységek Adatlap (Maximum 80 pont adható) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a pályázandó 
időszakban! 
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! K 
Kötelező dokumentumok  
1, Legalább egy, közéleti szervezet vezetője által kiállított igazolás, eredeti igazolás (KA) 
2,A pályázat beadását megelőző félév közéleti munkájának írásos összefoglalója, aláírással ellátva (KB) 
Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek. Maximum 20 pont 
K01 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány tagja 9 pont db 
K02 Közhasznú egyesület, közhasznú alapítvány képviseletre jogosult tagja 11 pont db 
K03 Egyesület, alapítvány tagja (nem közhasznú) 4 pont db 
K04 Egyesület, alapítvány képviseletre jogosult tagja (nem közhasznú) 6 pont db 
K05 Hallgatói szervezet tagja 2 pont db 
K06 Hallgatói szervezet vezetőségi tagja (szervezetenként max. 3 fő) 5 pont db 
K07 Egyéb alkotókör, szervezet tagja 1 pont db 
K08 Egyéb alkotókör, szervezet vezetőségi tagja (szervezetenként max. 3 fő) 2 pont db 
Publikációk nem a pályázó szakterületén 
Egyes publikációk csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
K09 Önálló kötet 12 pont db 
K10 Társszerzős kötet 2-11 pont1 db 
K11 Kötet szerkesztése 5 pont db 
K12 Kötet társszerkesztése 2-4 pont2 db 
K13 Önálló tanulmány/cikk 8 pont db 
K14 Társszerzős tanulmány/cikk 1-6 pont3 db 
K15 Recenzió, kritika 1-3 pont4 db 
K16 Idegen nyelvi plusz pont +1 pont5 db 
K17 Fordítás max. 3 pont6 db 
Előadások nem a pályázó szakterületén 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
K18 Nemzetközi konferencián önálló előadás 8 pont db 
K19 Nemzetközi konferencián társszerzős előadás 2-6 pont7 db 
K20 Országos konferencián önálló előadás 5 pont db 
K21 Országos konferencián társszerzős előadás 1-4 pont8 db 
K22 Megyei/Regionális előadás 2 pont db 
K23 Egyéb előadás 1 pont db 
K24 Idegen nyelven tartott előadás 1 pont db 
K25 Részvétel nemzetközi konferencián 3 pont db 
K26 Részvétel országos konferencián  2 pont db 
K27 Részvétel egyéb konferencián 1 pont db 
Rendezvényszervezés nem a pályázó szakterületén 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
K28 Nemzetközi rendezvény szervezése 7-3 pont9 db 
K29 Országos rendezvény szervezése 6-2 pont10 db 
K30 Regionális rendezvény szervezése 3-1 pont11 db 
K31 Megyei rendezvény szervezése 2-1 pont12 db 
K32 Egyéb közreműködés rendezvényben 1 pont db 
Kiemelkedő kari tevékenység 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 10 pont 
K33 Kar részére végzett tanulmányi követelményekkel nem összefüggő, külön tárgy- 

és pénzjutalomban nem részesített tevékenység 
0-10 pont db 

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása13 

 

  

                                                        
1 Pontszámítás: 12-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 2 pont; Példa: Pályázó + 1 társszerző 12-1=10 pont 
2 Pontszámítás: 5-[pályázón kívüli társszerkesztők száma]; de legalább 1 pont; Példa: Pályázó + 1 társszerző: 5-1=4 pont 
3 Pontszámítás: 7-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 1 pont; Példa: Pályázó + 1 társszerző esetén 7-1=6 pont 
4 1 pont / 1000 leütés / publikáció; A leütések publikációnként nem összevonhatóak!  
5 Tevékenységenként, amennyiben az idegen nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjával sem 
6 1 pont / 1000 leütés / fordítás; A leütések fordításonként nem összevonhatóak! 
7 Pontszámítás: 7-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 1 pont; Példa: Pályázó + 1 társszerző esetén 7-1=6 pont 
8 Pontszámítás: 7-[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 1 pont; Példa: Pályázó + 1 társszerző esetén 7-1=6 pont 
9 Pontszámítás: Főszervező 7 pont (max. 1 fő), társszervező 5 pont (max 2 fő), szervező 3 pont 
10 Pontszámítás: Főszervező 6 pont (max. 1 fő), társszervező 4 pont (max 2 fő), szervező 2 pont 
11 Pontszámítás: Főszervező 3 pont (max. 1 fő), társszervező 2 pont (max 2 fő), szervező 1 pont 
12 Pontszámítás: Főszervező 2 pont (max. 1 fő), társszervező, szervező 1 pont 
13 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



  Pályázó EHA Kódja:        . P T E 
 

 
 

7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 
Telefon: 72/501-500/23439 

Sport Adatlap (Maximum 50 pont adható) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! S 
Kötelező dokumentumok  
1, Legalább egy, sportszervezet vezetője vagy szakosztály vezetője által kiállított igazolás (SA) 
2, A pályázati időszakot megelőző legalább fél év összefoglalója, tételes beszámolóval (SB) 
3, Sportorvosi igazolás másolata vagy szakági szövetség igazolása arról, hogy sportorvosi igazolás nem szükséges (SC) 
Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek Maximum 20 pont 
S01 Igazolt versenyző sportáganként  4 pont db 
S02 Válogatott versenyző sportáganként 8 pont db 
S03 Edzőség sportáganként 6 pont db 
S04 Bírói engedély sportáganként 3 pont db 
Versenyek 
Egyes versenyek csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 30 pont 
S05 Olimpia I-II-III-IV-V-VI. helyezés 30-25-20-15-10-5 pont db 
S06 Univerziádé I-II-III-IV-V-VI. helyezés 28-23-18-13-8-3 pont db 
S07 Világbajnokság I-II-III-IV-V-VI. helyezés 28-23-18-13-8-3 pont  db 
S08 Európa bajnokság I-II-III-IV-V-VI. helyezés 16-13-10-7-4-1 pont db 
S09 Világ kupa I-II-III-IV-V-VI. helyezés 16-13-10-7-4-1 pont  db 
S10 Egyéb Nemzetközi verseny I-II-III. helyezés 8-6-4 pont db 
S11 Magyar Országos Bajnokság I-II-III. helyezés 6-5-4 pont db 
S12 MEFOB I-II-III. helyezés 6-5-4 pont db 
S13 UNIVERSITAS I-II-III. helyezés 4-3-2 pont db 
S14 Egyéb országos verseny I-II-III. helyezés 5-4-3 pont db 
S15 Magyar Területi Bajnokság I-II-III. helyezés 4-3-2 pont db 
S16 Egyéb verseny I-II-III. helyezés 1 pont db 
Versenyszervezés a pályázó sport területén 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
S17 Nemzetközi versenyszervezés 7-3 pont1 db 
S18 Országos versenyszervezés 6-2 pont2 db 
S19 Regionális versenyszervezés 3-1 pont3 db 
S20 Megyei versenyszervezés 2-1 pont4 db 
S21 Egyéb versenyszervezés 1 pont db 

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása5 

 

  

                                                        
1 Pontszámítás: Főszervező 7 pont (max. 1 fő), társszervező 5 pont (max 2 fő), szervező 3 pont 
2 Pontszámítás: Főszervező 6 pont (max. 1 fő), társszervező 4 pont (max 2 fő), szervező 2 pont 
3 Pontszámítás: Főszervező 3 pont (max. 1 fő), társszervező 2 pont (max 2 fő), szervező 1 pont 
4 Pontszámítás: Főszervező 2 pont (max. 1 fő), társszervező, szervező 1 pont 
5 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



  Pályázó EHA Kódja:        . P T E 
 

 
 

7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 
Telefon: 72/501-500/23439 

Művészeti Adatlap (maximum 50 pont adható) 
Az utolsó oszlopban kérem, tüntesse fel számmal, hány adott tevékenységet végzett a 
pályázandó időszakban! 
Kötelező dokumentumok nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! M 
Kötelező dokumentumok (csatolt dokumentumok ikszelendők!) 
1, Legalább egy, művészeti szaktanár vagy egyesület vezetője által kiállított ajánlás (MA) 
2,A pályázati időszakot megelőző legalább fél év összefoglalója, tételes beszámolóval (MB) 
Általános tevékenységek 
Minden félévben elszámolható tevékenységek Maximum 15 pont 
M01 Művészeti egyesület tagja 4 pont db 
M02 Művészeti egyesület képviseletre jogosult tagja 6 pont db 
M03 Egyéb alkotókör, művészeti szervezet tagja 1 pont db 
M04 Egyéb alkotókör, művészeti szervezet vezetőségi tagja 2 pont db 
Kiállítások 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
M05 Önálló külföldi kiállítás 12 pont db 
M06 Csoportos külföldi kiállítás 8 pont db 
M07 Önálló hazai kiállítás 10 pont db 
M08 Csoportos hazai kiállítás 6 pont db 
M09 Külföldi kiállítás szervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 5 pont db 
M10 Hazai kiállítás szervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 3 pont db 
Előadóművészét 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
M11 Önálló külföldi fellépés 10 pont db 
M12 Csoportos külföldi fellépés 8 pont db 
M13 Önálló hazai fellépés 4 pont db 
M14 Csoportos hazai fellépés 2 pont db 
M15 Külföldi fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 4 pont db 
M16 Hazai fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 2 pont db 
Színművészeti tevékenység 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
M17 Hazai önálló est 8 pont db 
M18 Külföldi önálló est 12 pont db 
M19 Hazai csoportos fellépés 6 pont db 
M20 Külföldi csoportos fellépés 10 pont db 
M21 Külföldi fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 4 pont db 
M22 Hazai fellépésszervezés (csak vezetőségi tagság esetén) 2 pont db 
Díjak, elismerések 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 20 pont 
M23 Nemzetközi elismerés/díj I-II-III. helyezés 16-12-8 pont db 
M24 Hazai elismerés/díj I-II-III. helyezés 9-6-3 pont db 
Publikációk, egyéb 
Egyes szereplések csak egy pályázat esetén vehetőek figyelembe! Maximum 10 pont 
M25 Önálló kiadvány (DVD, könyv, hanglemez) 3 pont db 
M26 Csoportos kiadvány (DVD, könyv, hanglemez) 1 pont db 
M27 Idegen nyelvi plusz pont +1 pont db 

 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 

 Pályázó aláírása1 

                                                        
1 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 



Azonosító sorszám: K33 

 
 

7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 
Telefon: 72/501-500/23439 

Kiemelkedő kari tevékenység adatlap 
Minden kari tevékenység esetén külön űrlap kitöltése szükséges! 
A tevékenységre adandó pontot a Kar dékánja, vagy az általa 
kijelölt dékán-helyettes határozza meg. K33 
Hallgatói adatok 
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető! Kérjük, olvashatóan töltse ki! 

Név:  

EHA kód:  
Kiemelkedő Kari tevékenység bemutatása: 

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
……….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….
.………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………
…..………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
………..………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….
.…………..………….…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……… 
 

………………… év …………………. hónap …………. nap …………..…………..…………..………….. 
 Pályázó aláírása1 

A javaslatot tevő kari szervezeti egység tölti ki! 

Javaslatot tevő kari szervezeti egység: 
 

Javaslatot tevő neve, beosztása2: 
 

Javasolt pontérték 0-10 skálán: 
 

Javaslattevő aláírása: p.h. 

DJKB tölti ki! 

Megjegyzés: 
 

Javasolt pontérték 0-10 skálán: 
 

Aláírás: p.h. 

A döntéshozó szerv tölti ki! 

Megítélt pontérték 0-10 skálán: 
 

Megjegyzés: 
 

Aláírás: p.h. 

 

                                                        
1 Aláírás hiányában nem értékelhető az adatlap! 
2 Javaslatot tehet: Dékán, dékán-helyettesek, TO vezető, doktori iskola vezetője, szervezeti kapcsolatok vezetője, gazdasági vezető, kommunikációs vezető, nemzetközi 
cserekapcsolatok koordinátora, Tehetségpont vezetője, Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ vezetője, Pécsiközgáz Továbbképző és Pályázatíró Központ vezetője, 
intézetvezetők, tanszékvezetők. 



Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj Pályázati Űrlap 

a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói részére 

 
 

7622 Pécs, Rákóczi út 80./DJKB 
Telefon: 72/501-500/23439 

Kitöltési útmutató 

Általános Információ 

Kitöltés előtt gondosan tanulmányozza a kitöltési útmutatót! 

Fontos tudnivalók 

 Egy sorhoz több igazolás is tartozhat, valamennyi kért igazolás csatolása kötelező! 

 Ahol külön nem került feltüntetésre, ott eredeti példány csatolása kötelező! 

 Pályázati űrlap valamennyi benyújtott oldalát a pályázónak kötelező aláírnia és dátummal ellátnia! 

 Az egyes kategóriákban elért pontok összeadódnak! 

 Egy adott szereplés/eredmény/tagság csak egy soron számolható el, kivéve idegen nyelvi pont, valamint 

Kari és Országos TDK különdíj! Amennyiben egy eredmény több soron is feltüntetésre kerül, az eredmény 

nem vehető figyelembe, így kérjük, gondosan válasza meg hol kéri az eredmény elszámolását! 

 Amennyiben egy adatlap valamely sorához nem csatolja a szükséges igazolást a megfelelő formában, az 

adatlap azon sora nem értékelhető!  

 A pályázat első oldalán a „Mellékletek” résznél valamennyi csatolt dokumentum feltüntetése kötelező! A 

fel nem tüntetett dokumentumok a pályázat során nem figyelembe vehetőek! Túl kevés hely esetén pótlap 

használata megengedett, ez esetben a pótlapot írja alá és tüntesse fel a csatolás tényét az első oldalon! 

 Tevékenység csak az adott képzés keretében, a Közgazdaságtudományi Karon történő hallgatói jogviszony 

létesítését megelőző 6. hónaptól számolhatóak el. 

 Amennyiben a hallgató adott már be pályázatot, az egyes tevékenységek csak a legutóbbi ISZT pályázat 

benyújtása óta eltelt időszakból nyújtható be. 

 Szervezeti tagság esetén csak a pályázat benyújtása napján érvényben lévő, legalább 3 hónapja fennálló 

(kivéve alapító tag esetén) szervezeti tagság vehető figyelembe! Egy adott szervezeti tagság csak egy soron 

vehető figyelembe! 

 Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya esetén a teljes adatlap érvénytelen (0 pontos), az egyes 

sorokra nem adható pontszám! 

 Nemzetközi verseny/program/rendezvény: Külföldi előadó vagy résztvevő részvételével zajló program, 

amennyiben a résztvevő/előadó nem csereprogram keretén belül tartozódik Magyarországon vagy 

részben/egészben külföldön zajló program. 

 Országos verseny/program/rendezvény: Legalább 6 megyére meghirdetett program 

 Regionális verseny/program/rendezvény: Legalább 2 megyére meghirdetett program 

 Megyei verseny/program/rendezvény: Legalább 2 településre meghirdetett program 

 Pontatlan kitöltés esetén, a Bizottság a pályázatot 0 ponttal elutasítja. 

Igazolási rend 

A csatolt kötelező mellékleteken tüntesse fel a dokumentum zárójelben szereplő azonosítóját! (TA, TB, TC, KA, KB, 

SA, SB, SC, MA, MB) 

Melléklet: valamennyi beadott adatlapon feltüntetett kötelező dokumentumokon felül csatolandó további igazolás. 

A mellékletekre kérjük, tüntesse fel, mely sor esetén vegyük figyelembe az adott dokumentumot! A sorszám nélküli 

dokumentumokat Bizottságunk figyelmen kívül hagyja, pontszámot nem ítél meg. 

Hiányzó vagy nem megfelelő melléklet esetén az adott sorhoz tartozó tevékenység nem értékelhető! 

 

Tudományos és Szakmai Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: TA, TB, TC. 

Csak tudományos szervezet keretén belül vagy KTK oktatójának mentorállásával végzett tudományos tevékenység számolható el. 

T01-T03 Nyelvvizsga bizonyítvány másolat 

T04-T07 Szakkollégium oktatói tagjának igazolása eredeti 

T08-T09 Tudományos szervezet vezetőjének igazolása eredeti 

T10-T16 Kiadói igazolás vagy igazolás az ISBN/ISSN/DOI számról másolat 

T17-T18 A művet leközlő kiadvány vonatkozó oldalai másolat 

T19-T28 Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről másolat 

T29-T33 Névre szóló felkérő levél/programfüzet vagy szervező igazolása másolat 

T34 Szervező igazolása az előadás nyelvéről másolat 

T35 Szervező igazolása a részvételről másolat 



Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj Pályázati Űrlap 

a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói részére 
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Telefon: 72/501-500/23439 

T36-T39 Rendező szervezet igazolása eredeti 

Közcélú tevékenység Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: KA, KB 

K01-K04 Szervezet képviselőjének igazolása tagságról eredeti 

K01-K02; k04 3 hónapnál nem régebbi bírósági kivonat másolat 

K05-K06 Hallgatói szervezet HÖT által elismert vezetőjének igazolása eredeti 

K07-K08 Tagokat és vezetőket tartalmazó lista két tanúval ellátva eredeti 

K09-K15 Kiadói igazolás vagy igazolás az ISBN/ISSN/DOI számról másolat 

K16-K17 A művet leközlő kiadvány vonatkozó oldalai másolat 

K18-K24 Névre szóló felkérő levél/programfüzet vagy szervező igazolása másolat 

K25-K27 Szervező igazolása a részvételről eredeti 

K28-K32 Szervező szervezet igazolása eredeti 

K33 Kar szervezeti egységének javaslata alapján – „K33” adatlap eredeti 

Sport Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: SA, SB, SC 

S01 Sportegyesület igazolása eredeti 

S02 Sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolása eredeti 

S03 Sportegyesület igazolása eredeti 

S04-S09 Sportághoz tartozó Országos Sport Szövetség igazolása eredeti 

S10 Szervező igazolása  másolat 

S11-S16 Oklevél vagy szervezői igazolás a részvételről és helyezésről másolat 

S17-S21 Szervező szervezet igazolása eredeti 

Művészeti Adatlaphoz csatolandó igazolások 

Kötelezően csatolandó dokumentumok sorszáma: MA, MB 

M01-M02 Művészeti egyesület igazolása eredeti 

M02 6 hónapnál nem régebbi bírósági kivonat másolat 

M03-M04 Tagokat és vezetőket tartalmazó lista két tanúval ellátva eredeti 

M05-M10 Kiállítást szervező szervezet igazolása eredeti 

M11-M14 Rendezvény szervezőjének és a fellépő csoport vezetőjének igazolása eredeti 

M15-M16 Rendezvényt szervező szervezet igazolása eredeti 

M17-M20 Rendezvény szervezőjének és a fellépő csoport vezetőjének igazolása eredeti 

M21-M22 Rendezvényt szervező szervezet igazolása eredeti 

M23-M24 Oklevél vagy szervező igazolása a díjról, elismerésről másolat 

M25-M27 Kiadást igazoló dokumentum és ISBN, ISSN, DOI szám másolat 

Nem egyértelmű, vagy ellentmondásos pályázat esetén a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság 

a pályázat elbírálása céljából további dokumentumok csatolását, pótlását kérheti a pályázótól, 

illetve kezdeményezheti a hallgató bizottsági ülésen történő személyes meghallgatását.  

Jelen útmutatóban és az adatlapokon feltüntetett dokumentumok (hiány)pótlására nincs 

lehetőség! 

 


