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CÉL: 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy 
támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos 
és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a 
nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók 
kutatómunkáját. A program 2017. évben meghirdetésre kerülő 
ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói 
kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy 
a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint 
fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási 
intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. 
A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és 
művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos 
kutatásokat és az innovációt.  
 



A támogatás időtartama 

•  Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 5 hónap 
(2017. szeptember 1.-2018. január 31. vagy 
2018. február 1. – 2018. június 30.), illetve 10 
hónap (2017. szeptember 1. – 2018. június 30.). 
Az ösztöndíjas jogviszony kezdő napja az 
alapképzés hallgatói jogviszony létesítés 
hónapjának első napja.  



A támogatás mértéke  

!
Kategória) Ösztöndíj)(Ft/fő/hó))

BSc/BA& 75.000&Ft&
MSc/MA& 100.000&Ft&
Első3&és&másod&éves&doktorandusz& 110.000&Ft&
Harmadéves&doktorandusz& 150.000&Ft&
Doktorjelölt& 250.000&Ft&
Posztdoktor&I&(a&pályázat&benyújtásakor&4&éven&
belül& doktori& fokozatot& szerzett& 40& év& & alatti&
oktató/kutató)&

300.000&Ft&

Posztdoktor& II& (a& pályázat& benyújtásakor& 4&
éven&túl&doktori&fokozatot&szerzett&40&év&&alatti&
oktató/kutató)&

350.000&Ft&

&

•  Az ösztöndíj 10 hónapra szól (utána megújítható újabb 10 hónapra)  
•  5 hónap után szakmai ellenőrzés 

“A” kategória 

“B” kategória 

“C” kategória 



Egyetemi szétosztás 

!! "A"#keret# "B",#"C"#keret#

Ösztöndíj#keret#
Kar# Pontszám*# Arány# "A"#keret# Pontszám**# Arány# "B"#keret# "C"#keret#

(1)# (2)# (3)# (4)# (5)# (6)# (7)# (8)# (9)=(4)+(7)+(8)#

ÉMK# 51! 11,7%! 14!113!314! 27! 9,5%! 5!167!042! 7!233!726! 26!514!083!
GPK# 87! 20,0%! 24!075!654! 47! 16,5%! 8!994!481! 12!592!042! 45!662!176!
ÉPK# 40! 9,2%! 11!069!266! 17! 6,0%! 3!253!323! 4!554!568! 18!877!157!
VBK# 61! 14,0%! 16!880!631! 64! 22,5%! 12!247!804! 17!146!611! 46!275!045!
VIK# 68! 15,6%! 18!817!752! 69! 24,2%! 13!204!663! 18!486!189! 50!508!605!
KJK# 21! 4,8%! 5!811!365! 14! 4,9%! 2!679!207! 3!750!821! 12!241!393!
GTK# 58! 13,3%! 16!050!436! 14! 4,9%! 2!679!207! 3!750!821! 22!480!464!
TTK# 50! 11,5%! 13!836!583! 33! 11,6%! 6!315!274! 8!841!221! 28!993!077!
Összesen# 436! 100,0%! 120!655!000! 285! 100,0%! 54!541!000! 76!356!000! 251!552!000!

!

BME összkeret 251,552,000 Ft 

A keret B keret C keret 
18,817,752 Ft 13,204,663 Ft 18,486,189 Ft 

VIK összesen: 50,508,605 Ft  



Kari szétosztás (ösztöndíjak száma)  

A keret B keret  C keret 
20 db (10+10) 8 db (3+3+2) 5 darab (3+2 vagy 2+3) 



Bíráló	  Bizo+ság	  (pályázatok	  
bírálata,	  alkategóriák	  kvóta	  

kijelölées,	  	  rangsor	  
kialakítása)	  

Rektor:	  egyetemi	  	  
“A”	  kategória	  felelőse	  

EHBDT	  elnök:	  egyetemi	  	  	  
“B”	  kategória	  felelőse	  

Dékán:	  kari	  	  	  
“A”	  kategória	  felelőse	  

HBDT	  elnök:	  DI	  	  
“B”	  kategória	  felelőse	  

Dékáni	  Hivatal	  és	  kari	  ÚNKP	  
adminisztrátor:	  Kari	  

pályázatkezelés	  (befogadás,	  
hiánypótlás,	  info,	  …etc.)	  	  

Bíráló	  Bizo+ság	  (pályázatok	  
bírálata,	  anonym	  bírálók	  

bevonása,	  	  alkategóriák	  kvóta	  
kijelölése,	  	  rangsor	  kialakítása)	  

PÁLYÁZÓK	  

Intézményi	  
koordinátor	  	  

EMMI	  	  

Kari	  “A”	  	  rangsor	  	   DI	  “B”	  	  rangsor	  	  

Egyetemi	  “A”	  	  
rangsor	  	  

EHBDT	  	  “B”	  	  
rangsor	  	  

Egyetemi megvalósítás 



Pályázás  
Az ÚNKP-17 keretében meghirdetett összes pályázati felhívásra pályázati anyagot 
2017. június 6-ig lehet benyújtani az alábbiak szerint: 
 
kinyomtatva 1 példányban aláírva 
-  UNKP-17-1, UNKP-17-2, UNKP-17-4 pályázatok esetében az egyetem 

rektorának, UNKP-17-3 pályázatok esetében az Egyetemi Habilitációs 
Bizottság és Doktori Tanács elnökének címezve mindkét esetben: BME 
Rektori Kabinet 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 11.) 

 
elektronikus változatban az alábbiak szerint 
•  https://unkp.bme.hu/palyazat Portálon keresztül (véglegesítés véghatárideje 

2017. június 6. 18:00), és 
•  a nyomtatott anyaghoz mellékelve nem újraírható CD-n v. DVD-n  két 

példányban 
Fontos, az ÚNKP beadására vonatkozó rektori-kancellári utasítás pontjainak 
átnézése és követése ! 
 



Pályázás (folyt.) 
A Portálon keresztül történő feltöltés esetében kizárólag a pályázó által véglegesített űrlapok 
fogadhatók el 
A pályázati anyag lezárt borítékban nyújtható be, a borítékon fel kell tüntetni a pályázó 
nevét, ,pályázati felhívás  kódját (ÚNKP-17-1, …, ÚNKP-17-4), továbbá a fogadó kar nevét. 
Hiánypótlás:  egy alkalommal elektronikus úton 
•  csak az elektronikusan feltöltött dokumentumok hiánypótolhatók 
•  a papír alapon benyújtandó dokumentumok (adatlap és annak mellékletei) hiánya kizáró 

jellegű 
Nem hiánypótolhatók: 
•  adatlap, kutatási terv fogadó tanszék vezetőjének aláírásával, intézményi befogadó , pályázói 

nyilatkozat, tanulmányi eredmények igazolása 
•  alap- vagy mester (osztatlan) képzésére vonatkozóan a Központi Tanulmányi Hivatalban 

(1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. földszint), doktori képzésre vonatkozóan az illetékes 
kar dékáni hivatalában, ügyfélfogadási időben személyesen igényelhetik a tanulmányi 
eredményeikről szóló igazolást, amely tartalmazza az aktuális képzés befejezésének várható 
időpontjára vonatkozó információt 

A  pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos, művészeti tevékenység értékeléséhez 
kapcsolódoan: 
•  MTMT május 31-ig frissíteni !!! 
 



A pályázás menete 
•  A http://www.bme.hu/unkp_2017 oldal áttanulmányozása, a pályázati dokumentáció megismerése. 
•  Regisztráció a https://unkp.bme.hu/palyazat portálon (regisztrációs adatok megadása, regisztráció 

aktiválása). 
•  A pályázati adatlapokon kért személyes adatoknak a portál Profilom menüpontban történő megadása. 
•  Új pályázati adatlap leadása a portál Pályázataim menüpontjában. A hiányzó adatok megadása. 
•  A továbbszerkeszthető sablonok letöltése a portálról, azok ellenőrzése, hiányzó adatok, információk 

(például a kutatási terv részletes) megadása, majd aláírása, aláíratása. 
•  A BME Kiválósági Kutatócsoport Programra pályázóknak a központi kiírásban előírt pályázati 

anyagon túlmenően csatolni kell a kutatócsoport célkitűzéseit és 4 éves futamidejű kutatási tervét is.  
•  A témavezető és tanszékvezető által aláírt kutatási terv birtokában a dékáni hivatal felkeresése az 

intézményi befogadói nyilatkozat megszerzése céljából.  
•  A pályázat mellékleteinek beszerzése (például igazolás tanulmányi eredményről, doktori fokozatról 

stb.). 
•  A pályázati adatlap teljes körű kitöltését követően annak véglegesítése, nyomtatása, aláírása. 
•  A pályázati csomag összes dokumentumának feltöltése a portálra. 
•  A pályázati csomag véglegesítése a portál Pályázataim menüpontjában. 
•  A portálról letöltött véglegesített pályázati csomag (zip fájl) MSZ-ben előírt megfelelő számú 

adathordozóra való kiírása. 
•  A papír alapú pályázati csomag pályázati határidőig történő postára adása. 

 



Igazolások 
Ø MSc/BSc tanulmáni eredmények KTH 
Ø  PhD tanulmányok, vagy fokozati igazolás: Dékáni 

Hivatal (fokozat igazolás Azary Orsolya <orsolya@vik-
dh.bme.hu>, PhD tanulmányi igazolás Koch Adrienn 
<adrienn@vik-dh.bme.hu>). 

•  Befogadó nyilatkozatok aláírása: dékán (Dékáni Hivatal, 
Azary Orsolya <orsolya@vik-dh.bme.hu> )  



Bírálati szempontok – ÚNKP-17-1 BSc 
Tanulmányi eredmények: (30p)  
•  „I.” típusu ́ tudományos és művészeti pályázat esetén (leendo ̋ felsőbb éves alapképzésben részt vevo ̋ hallgatók):  

agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területeken folyo ́ alapképzésben teljesített 
utolso ́ két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlagának számtani átlaga, mínusz 3,5 szorozva 20-al (kizárólag egy 
lezárt félév esetén a súlyozott tanulmányi átlag)  

•  egyéb képzési területen folyo ́ alapképzésben teljesített utolso ́ két lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlagának 
számtani átlaga, mínusz 4,0 szorozva 30-cal (kizárólag egy lezárt félév esetén a súlyozott tanulmányi átlag).  

•  „II.” típusu ́ tudományos pályázat esetén (leendo ̋ elso ̋ éves alapképzésben részt vevo ̋ hallgatók): 
a pályázo ́ középfoku ́ képzésben teljesített utolso ́ két lezárt félévének számtani átlaga, mínusz 4,0 szorozva 30-cal, 
külföldi vagy Magyarországon működo ̋ külföldi rendszeru ̋ oktatási  

 
A pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos, művészeti tevékenységek (30p)  
•  -  TDK, OTDK részvételt, OTDK minősített helyezés;  
•  -  szakkollégiumi tevékenység;  
•  -  tudományos/művészeti díjak, ösztöndíjak;  
•  -  szakmai-közösségi tevékenység, kutatásokban, kutatási  
•  terepmunkában valo ́ részvétel;  
•  -  tudományos ismeretterjeszto ̋/tudománynépszerűsíto ̋ tevékenység,  
•  tudományos művészeti teljesítmény, nemzetközi megmérettetés;  
•  -  publikációs tevékenység (publikációs lista alapján, elektronikusan feltöltött publikációk esetén elegendo ̋ az MTMT 

hivatkozás), egyéb  
•  publikált cikkek, közlemények, tanulmányok;  
•  -  szakmai előadások/kiállítások tartása;  
•  -  hazai és nemzetközi konferencián, kiállításon valo ́ részvétel;  
•  -  egyéb releváns szakmai tevékenység bemutatása.  
 



Bírálati szempontok – “A” kategória ÚNP 17-1-BSc  (folyt) 
Továbbá „II” típusu ́ tudományos és művészeti pályázat esetén (leendo ̋ elso ̋ éves hallgatók):  
•  az Oktatási Hivatal által elismert Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) döntőjében valo ́ részvétel, 

illetve elért eredmény,  
•  -  valamelyik szaktárca által elfogadott országos tanulmányi verseny döntőjében valo ́ részvétel, illetve a döntőjében 

elért eredmény,  
•  -  a kutato ́ diákok országos konferenciáján valo ́ részvétel, illetve eredmény,  
•  -  hivatalosan dokumentált részvétel a Magyar Tudományos Akadémia által különbözo ̋ tudományterületeken 

középiskolás diákok részére szervezett Nyári Tábor munkájában,  
•  -  hivatalosan dokumentált részvétel felsőoktatási intézmények kollégiumai, alapítványai által középiskolások számára 

szervezett tudományos kutatótábor munkájában,  
•  -  középiskolai egyéni és/vagy csoportos tudományos, művészeti tevékenység során elért értékelheto ̋, dokumentált 

teljesítmény.  
 
Matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) területen, valamint agártudományok 
tudományterületen belül végzett kutatási téma (5p) 
A kutatási terv kutatócsoport keretében kerül megvalósításra  (2p) 
Nyelvtudás  (6p) 
•  -  egy darab felsőfoku ́ nyelvvizsga /C1/ – 4 pont;  
•  -  egy darab középfoku ́ nyelvvizsga /B2/ – 2 pont; 

AZONBAN legfeljebb 6 pont szerezheto ̋ az igazolt idegennyelv-tudásért  
Kutatási terv  (25p)  
•  A téma tudományos fontossága, a téma újszerűsége, a kutatás közvetlen hasznosulása, a várhato ́ eredmények 

hasznosíthatósági területei, a kutatás publikációs/alkalmazási lehetőségei, a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatás 
megvalósíthatósága, a kutatás teljesítésének tervezett ismertetése, a kutatási témához kapcsolódo ́ egyéb (nem 
témavezetői) ajánlás, vállalások  

 
 



Bírálati szempontok – ÚNKP-17-2 MSc 
Tanulmányi eredmények: (30p)  
•  agrár műszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési  
•  területeken folyo ́ osztott mesterképzésben teljesített utolso ́ két lezárt félév súlyozott tanulmányi átlagának számtani 

átlaga, mínusz 3,5 szorozva 20-al (kizárólag egy lezárt félév esetén a súlyozott tanulmányi átlag),  
•  egyéb képzési területen folyo ́ osztott mesterképzésben teljesített utolso ́ két lezárt félév súlyozott tanulmányi 

átlagának számtani átlaga, mínusz 4 szorozva 30-cal (kizárólag egy lezárt félév esetén a súlyozott tanulmányi átlag).  
•  „II.” típusu ́ osztott mesterképzésre (leendo ̋ elso ̋ évfolyam) jelentkezo ̋ tudományos, művészeti pályázók: a pályázo ́ 

alapképzésben teljesített utolso ́ két lezárt félév súlyozott tanulmánya átlagának számtani átlaga, mínusz 4, szorozva 
30-cal.  

 
A pályázat benyújtásáig megvalósult tudományos, művészeti tevékenységek (25p)  
•  -  TDK, OTDK részvételt, OTDK minősített helyezés;  
•  -  szakkollégiumi tevékenység;  
•  -  tudományos/művészeti díjak, ösztöndíjak;  
•  -  szakmai-közösségi tevékenység, kutatásokban, kutatási  
•  terepmunkában valo ́ részvétel;  
•  -  tudományos ismeretterjeszto ̋/tudománynépszerűsíto ̋ tevékenység,  
•  tudományos művészeti teljesítmény, nemzetközi megmérettetés;  
•  -  publikációs tevékenység (publikációs lista alapján, elektronikusan feltöltött publikációk esetén elegendo ̋ az MTMT 

hivatkozás), egyéb  
•  publikált cikkek, közlemények, tanulmányok;  
•  -  szakmai előadások/kiállítások tartása;  
•  -  hazai és nemzetközi konferencián, kiállításon valo ́ részvétel;  
•  -  egyéb releváns szakmai tevékenység bemutatása.  
 



Bírálati szempontok – “A” kategória ÚNKP 17-2-MSc  (folyt) 
Továbbá „II” típusu ́ tudományos és művészeti pályázat esetén (leendo ̋ elso ̋ éves hallgatók):  
•  az Oktatási Hivatal által elismert Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) döntőjében valo ́ részvétel, 

illetve elért eredmény,  
•  -  valamelyik szaktárca által elfogadott országos tanulmányi verseny döntőjében valo ́ részvétel, illetve a döntőjében elért 

eredmény,  
•  -  a kutato ́ diákok országos konferenciáján valo ́ részvétel, illetve eredmény,  
•  -  hivatalosan dokumentált részvétel a Magyar Tudományos Akadémia által különbözo ̋ tudományterületeken 

középiskolás diákok részére szervezett Nyári Tábor munkájában,  
•  -  hivatalosan dokumentált részvétel felsőoktatási intézmények kollégiumai, alapítványai által középiskolások számára 

szervezett tudományos kutatótábor munkájában,  
•  -  középiskolai egyéni és/vagy csoportos tudományos, művészeti tevékenység során elért értékelheto ̋, dokumentált 

teljesítmény.  
Matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) területen, valamint agártudományok 
tudományterületen belül végzett kutatási téma (5p) 
A kutatási terv kutatócsoport keretében kerül megvalósításra  (2p) 
A Pályázo ́ a Magyar Tudományos Akadémiával vagy a fogado ́ felsőoktatási intézményen kívüli felsőoktatási intézménnyel 
kutatócsoport keretében együttműködik a kutatási terve megvalósítása során  (2p) 
Nyelvtudás  (6p) 
•  -  egy darab felsőfoku ́ nyelvvizsga /C1/ – 4 pont;  
•  -  egy darab középfoku ́ nyelvvizsga /B2/ – 2 pont; 

AZONBAN legfeljebb 6 pont szerezheto ̋ az igazolt idegennyelv-tudásért  
 
Kutatási terv  (30 p)  
•  A téma tudományos fontossága, a téma újszerűsége, a kutatás közvetlen hasznosulása, a várhato ́ eredmények 

hasznosíthatósági területei, a kutatás publikációs/alkalmazási lehetőségei, a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatás 
megvalósíthatósága, a kutatás teljesítésének tervezett ismertetése, a kutatási témához kapcsolódo ́ egyéb (nem 
témavezetői) ajánlás, vállalások  

 
 



Bírálati szempontok – ÚNKP-17-3 PhD (dokt.jelölt) 
A pályázat benyújtását megelőző 5 év5 tudományos tevékenysége összesen 40p 
Tudományos publikácio ́, megadott szabadalom, védett alkotások   16 p 
•  Konferencia, előadások 8p 
•  Tudományos díjak, ösztöndíjak, OTDK 16p  
 
Matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) területen, valamint agártudományok tudományterületen 
belül végzett kutatási téma  10 p 
 
A kutatási terv kutatócsoport keretében kerül megvalósításra 5  
 
A Pályázo ́ a Magyar Tudományos Akadémiával vagy a fogado ́ felsőoktatási intézményen kívüli felsőoktatási intézménnyel 
kutatócsoport keretében együttműködik a kutatási terve megvalósítása során  4  
 
Egyéb szakmai (tudományos és oktatási) tevékenység (pl. óraadás, részvétel tudományos közéletben, szerkesztői, szakértői-
bírálói tevékenység, tudományos ismeretterjeszto ̋ tevékenység, stb.)  6  
 
A Honvédség hivatásos állományában állo ́ pályázo ́ esetén  5  
 
Kutatási terv  30p 
•  A téma tudományos fontossága, a téma újszerűsége, a kutatás közvetlen hasznosulása, a várhato ́ eredmények 

hasznosíthatósági területei, a kutatás publikációs/alkalmazási lehetőségei, a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatás 
megvalósíthatósága, a kutatás teljesítésének tervezett ismertetése, a kutatási témához kapcsolódo ́ egyéb (nem témavezetői) 
ajánlás, vállalások  

 



Bírálati szempontok – ÚNKP-17-4- fiatal oktató-kutató 

A tudományos fokozat „summa cum laude” minősítése esetén  10  
 
Pályázat benyújtását megelőzo ̋ 5 év  tudományos tevékenysége összesen 35p 
•  Tudományos publikácio ́, megadott szabadalom, védett alkotások  22  
•  Konferencia, előadások  3  
•  Tudományos díjak, ösztöndíjak,  10  
 
Matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) területen, valamint agártudományok tudományterületen 
belül végzett kutatási téma  10  
 
A kutatási terv kutatócsoport keretében kerül megvalósításra  5  
 
A Pályázo ́ a Magyar Tudományos Akadémiával vagy a fogado ́ felsőoktatási intézményen kívüli felsőoktatási intézménnyel 
kutatócsoport keretében együttműködik a kutatási terve megvalósítása során  4  

Egyéb szakmai (tudományos és oktatási) tevékenység (pl. óraadás, részvétel tudományos közéletben, szerkesztői, szakértői-
bírálói tevékenység, tudományos ismeretterjeszto ̋ tevékenység, stb.)  11  
Kutatási terv 25 p 
•  A téma tudományos fontossága, a téma újszerűsége, a kutatás közvetlen hasznosulása, a várhato ́ eredmények 

hasznosíthatósági területei, a kutatás publikációs/alkalmazási lehetőségei, a kutatási terv kidolgozottsága, a kutatás 
megvalósíthatósága, a kutatás teljesítésének tervezett ismertetése, a kutatási témához kapcsolódo ́ egyéb ajánlás, vállalások  

 



KARI MEGVALÓSÍTÁS  



VIK bírálati prefenciák  

•  “A” kategória: tanulmányi kiválóság és a 
mintatanterv követése  

•  “B” kategória:  
Ø A doktori cselekményindítás minimumkövetel-

ményeihez vett “távolság” (doktoranduszok, 
doktorjelöltek)  

Ø Az MTA DR-a habitusvizsgálat teljesülésétől 
vett távolság (postdocI, postdoc II) 



Bírálati preferenciák – BSc 

A 30 p (edddigi eredmények) +25p (kutatási terv)  –meghatározása a 
Köztársasági Ösztöndíj szakmai bírálatát végző bizottságtól  

•  Eddigi tudományos tevékenység (a pályázati űrlapon felsorolt 
szempontok szerint)  

•  a mintatantervben az adott szemeszter végéig előírt tantárgyak 
teljesítési százaléka  (ha releváns) 

 



Bírálati preferenciák – MSc 

A 25p (eddigi eredmények) +30 p (kutatási terv) kategória 
meghatározása a Köztársasági Ösztöndíj szakmai bírálatát végző 
bizottságtól  

•  Eddigi tudományos tevékenység (a pályázati űrlapon felsorolt 
szempontok szerint)  

•  a mintatantervben az adott szemeszter végéig előírt tantárgyak 
teljesítési százaléka  (ha releváns) 



Bírálati preferenciák – doktoranduszok/
doktorjelöltek –   

z :=
Publikációs pontok pályázó

Fokozatszerzésmin  pontszámabizottság

kapott pontok a 24-bol = 
zpályázó
zmax

*24

A 24 –pontos kategória meghatározása a VIK Doktori Iskoláinak 
cselekményindításához tartozó minimumkövetelmények alapján:   

zmax := max
alkategória összes pályázója

zpályázó

FONTOS :  

•  A kiszámolás az MTMT alapján, ezért MTMT feltöltöttség és MTMT 
azonosító megadása nélkülözhetetlen ! 

•  Kérjük, hogy mindenki maga számolja ki egy gombnyomásra a ht_tp://
devmarabu.omikk.bme.hu/~tvirosztek/mycite/tmt/
vt_vik_phd_egyeni_form.html       weboldalon  



Bírálati preferenciák – postdoc 

ypályázó :=
I pályázó +Qpályázó

IMTAmin +QMTAmin

kapott pontok a 25-ból = 
ypályázó
ymax

*25

A 25 –pontos kategória meghatározása az MTA tudományterületi 
biztottságának MTA Dr-a habitusvizsgálat I és Q paraméterei 
alapján:   

FONTOS :  

•  A kiszámolás az MTMT alapján, ezért MTMT feltöltöttség és MTMT 
azonosító megadása nélkülözhetetlen ! 

•  Kérjük, hogy mindenki maga számolja ki egy gombnyomásra a http://
devmarabu.omikk.bme.hu/~tvirosztek/mycite/habil/habil_egyeni.php 
weboldalon  

ymax := max
alkategória összes pályázója

ypályázó



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 

Q&A 


