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MELLÉKLET 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által a 2016/2017-es  tanévre a 
szülőföldi nappali tagozatos mesterképzésben, magyarországi felsőoktatási intézmény szerbiai kihelyezett 

nappali vagy levelező tagozatos alap- vagy mesterképzésében illetve szülőföldi nappali vagy levelező tagozatos 

doktori (PhD/DLA) képzésben résztvevők tanulmányi támogatása céljára  meghirdetett ösztöndíj pályázati 
kiíráshoz tartozó pályázat adatlapjához 

Iktatási szám: 

 
Publikációs és egyéb tudományos vagy művészeti tevékenység jegyzéke, melyhez csatolni kell 

 A publikációk első oldalának, illetve a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolata, a publikációs 
mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban 

stb.) található meg. 
 megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) 

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

– e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető 

képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét. 
 a konferencia-részvétel illetve tanulmányi vetélkedőn való részvétel (szakmai konferencia, TDK, tanulmányi 

vetélkedő) esetében a meghívó/program, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, a 
konferenciaprogram (konferencia esetén) vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló,  bármely dokumentumnak a 
csatolásával, 

 művészeti alap- vagy mester képzés vagy DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet 

(kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített 

/zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell); 
 szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a 

szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál. 
FIGYELEM! 
Azon pályázók, akik akik a 2015/2016-os tanévben is pályáztak, és ott beadták ezen mellékleteket, azok csak a megfelelő 

adatlapon tüntessék fel ezeket, de papír alapon csak az eddigiekben nem mellékelt anyagot adják be, ami a 2015/2016-os 
tanévben még nem került beadásra. 

  
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként és a szakmai tevékeny igazolása céljából benyújtott összes dokumentum 
vonatkozó adatát tüntetesse fel a megfelelő rovatban, valamint a benyújtott dokumentumon tüntesse fel jelen 
adatlapmelléklet vonatkozó rovatának számát, alszámát! A pályázó a publikációs és egyéb tudományos vagy 
művészeti tevékenység jegyzékét, vagyis a publikációs mellékleteket köteles a publikációs jegyzék (táblázat) alapján 
sorba rendezni és egyeztetni, valamint jelezni, hogy az szerepel-e a CMH iroda archívumában. 
 
1. Publikációs tevékenység 
 
1.1. Szakkönyv, monográfia (olyan 50 oldalt meghaladó tudományos szintű önállóan megjelent szakkiadvány, 

amely elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül, /M11-M16 vagy M41-M47/) CIP katalogizációs 
adatok feltüntetése szükséges a benyújtott mellékleteken. 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Szaklektor/recenzens neve  

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Szaklektor/recenzens neve  

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 
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1.2. Tudományos ismeretterjesztő könyv (50 oldalt meghaladó tudománynépszerűsítő jellegű, önállóan 

megjelent kiadvány), egyetemi tankönyv, (CIP katalogizációs adatok feltüntetése szükséges a benyújtott 
mellékleteken) 
 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 
 

1.3. Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet (egyetemi, főiskolai oktatásban használt, vagy használható 

összefoglaló jellegű kiadvány) (CIP katalogizációs adatok feltüntetése szükséges a benyújtott mellékleteken 
 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 
 

1.4. Nemzetközi referált szakfolyóiratban vagy konferenciakötetben megjelent tanulmány: 
 
Címe  

 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
1.5. Szülőföldi vagy magyarországi, illetve regionális referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 
tudományos folyóiratok tartoznak ide, referáltnak minősül a hazai szakfolyóirat, ha a KOBSON vagy ennek 

nemzetközi megfelelője regisztrálja) vagy konferencia kötetben kiadott tanulmány:  
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Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
1.6. Szülőföldi vagy magyarországi, illetve regionális nem referált szakfolyóiratban (kizárólag csak a 
tudományos folyóiratok tartoznak ide, pl. az ismeretterjesztő folyóiratok nem) vagy konferenciakötetben 

megjelent tanulmány: 
Címe  

 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
1.7. Tudományos ismeretterjesztő kiadványokban közölt cikk (csak az önálló munka pontozható!): 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Kiadvány címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Címe  
 
 
 

Terjedelme1  Részvétel jellege2  

Kiadvány címe  Lapszám   

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 
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2. Szakszövegek fordítása 
 
2.1. Szakkönyv, monográfia (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 
A szöveg címe  

 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
2.2. 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 (társfordítás nem ismerhető el!): 
 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
2.3. Tanulmány vagy közlemény teljes és önálló szakfordítása (társfordítás nem ismerhető el!): 

A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 
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A szöveg címe  
 
 
 

A kiadvány típusa3  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
3. Szakfolyóirat, tanulmánykötet vagy konferenciakötet szerkesztése  
 
A folyóirat vagy kötet 
címe 

 
 
 
 

A kiadvány típusa4  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

A folyóirat vagy kötet 
címe 

 
 
 
 

A kiadvány típusa4  Részvétel jellege2  

Folyóirat, kötet címe  Lapszám   

ISBN  

Kiadó  Kiadás éve  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
 
4.  Tudományos konferenciák 
  
4.1. Tudományos Diákköri Konferenciákon (TDK-n), illetve egyéb szakmai versenyeken való részvétel: 

Előadás címe   
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege5  

Konf. neve  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

Előadás címe   
 
 
 

Típusa  Részvétel jellege5  

Konf. neve  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
4.2. Szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben nem jelent meg külön nyomtatásban), poszter: 

Előadás/poszter címe   
 
 
 

Konf. neve  

Konf. helyszine6  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 
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Előadás/poszter címe   
 
 
 

Konf. neve  

Konf. helyszine6  Helyezés  

Szervező  Időpont  

 Szerepel a CMH 2015/2016-os archívumában IGEN NEM 

 
5. Szakmai kutatói és alkotótevékenység 
 
5.1. Tudományos (kutatói)/művészeti (alkotó) projektekben való részvétel (művészek esetében kiállítások, 

hangversenyek, művészeti előadások stb.)  

Téma  

Támogató/megbízó  Összeg  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Eredmény  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában                       IGEN              NEM 

Téma  

Támogató/megbízó  Összeg  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Eredmény  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában                       IGEN              NEM 

 
 

5.2. Részvétel öntevékeny szakcsoportban / szakmai továbbképzésben: 

Téma  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában                       IGEN              NEM 

Téma  

Futamidő  Befejezés időpontja  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában                       IGEN              NEM 

Téma  
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Futamidő  Befejezés időpontja  

Részvétel jellege  Témavezető  

Saját szerepe, 
tevékenysége 

 

 Szerepel a CMH 2015-2016-os archívumában                       IGEN              NEM 

 
Jelmagyarázat: 
1 Oldalak száma 
2 Egyedüli szerző vagy hány fő társszerző 
3 Szakkönyv, monográfia vagy szerkesztett tudományos kötet 
4 Szakfolyóirat, tanulmánykötet vagy konferenciakötet 
5 Egyéni vagy csoportos 
6 Nemzetközi vagy szülőföldi/magyarországi, illetve regionális 

 
(Szükség esetén a táblázatok a számítógépes programban törölhetők vagy folytatólagosan másolhatók!) 

 
 
        Kelt: ……………., 20…..      .  …………… „          ” ……………………………….. 
 a pályázó aláírása 
 


