
 

A TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG KREDIT ÉRTÉKEI  

(100 % részvételi arány esetén) 
 

A tevékenység megnevezése Kredit 

Könyv, jegyzet, 
tankönyv 

Tudományos könyv 32 

Könyvfejezet 20 

Szerkesztett könyvben tudományos cikk 20 

Nyomtatott vagy elektronikus idegen nyelvű egyetemi jegyzet, 
tankönyv 

24 

Nyomtatott vagy elektronikus saját nyelvű egyetemi jegyzet, 
tankönyv 

20 

Tudományos kutatáson alapuló oktatási segédanyag 12 

Lektorált folyóirat 
cikk 

Külföldi idegen nyelvű folyóiratban 24 

Magyarországon megjelenő folyóiratban idegen nyelven 20 

Saját nyelvű folyóiratban 16 

Nem lektorált 

folyóirat cikk 

Külföldi idegen nyelvű folyóiratban 16 

Magyarországon megjelenő folyóiratban idegen nyelven 12 

Saját nyelvű folyóiratban, vagy elektronikus publikációban 10 

Nemzetközi 
(idegen nyelvű) 

tudományos 
konferencián való 

részvétel 

Az előadás lektorált kiadványban való közlése idegen nyelven 24 

Az előadás nem lektorált kiadványban való közlése idegen nyelven 16 

Idegen nyelvű előadás tartása1 6 

Idegen nyelvű poszter 6 

Írásban leadott és a konferencia kiadványában idegen nyelven 
megjelent korreferátum vagy absztrakt 

4 

Hazai tudományos 

konferencián való 
részvétel 

Idegen nyelvű előadás idegen nyelvű kiadványban való közlése 12 

Előadás közlése konferencia saját nyelvű kiadványában 10 

Idegen nyelvű előadás tartása1 4 

Idegen nyelvű poszter 4 

Saját nyelven tartott előadás1 2 

Saját nyelvű poszter 2 

Írásban leadott és a konferencia kiadványában saját nyelven 
megjelent korreferátum vagy absztrakt 

2 

Tudományos  

pályázatok 

Nemzetközi (idegen nyelvű) tudományos pályázaton való részvétel 12 

Országos szintű tudományos pályázaton való részvétel 10 

Egyetemi szintű tudományos pályázaton való részvétel 6 

Szabadalom 

Külföldi szabadalom 30 

Alkotás, szabadalom alapján ipari gyártás 24 

Magyarországon megadott szabadalom 20 

Egyéb tudományos 
tevékenység 

A kutatási témához kapcsolódó szakirodalom összegzés2 9 

A képzés ideje alatt műhelyvitára készített doktori értekezés-tervezet 30 

A kutatási témában elkészített tanulmány vagy recenzió, amely a 
könyvtárban kutatható 6 

Kutatás-/oktatásszervezés3 2 
 

 
1 Csak abban az esetben számolható el, ha az előadás anyaga nem jelent meg kiadványban. 
2 Csak az első félévben számolható el. 
3 A doktori iskolában vagy a kijelölt tanszéken oktatás- és/vagy kutatásszervezésben való igazolt 
részvétel esetén évente egy alkalommal kapható. 


