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PONTRENDSZER 
 

 
Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem által 2022/2023-as tanévben nappali munkarendű mesterképzésre 
felvételt nyert, ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára meghirdetett 
Hunyadi János ösztöndíjhoz. 

 
 

A pályázatra való jelentkezés általános feltételeit, az egyes pályázati kategóriákra 
vonatkozó részletes feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal 
kapcsolatos egyéb tudnivalókat a pályázati kiírás szövege tartalmazza. 

 
 

 
I. Főiskolai vagy bachelor (bakalavr) teljesítmény 
 
 
1. A főiskolai / BA, BSc vizsgajegyek átlaga (szülőföldi diplomával rendelkezők 

esetében a kibocsátó jegyek átlaga): 
 

Átlag 5,00-4,76 4,75-4,51 4,50-4,26 4,25-4,01 4,00-3,76 3,75-3,51 3,50-3,26 3,25-3,00 3,00 alatt 

Pontérték 20 18 16 14 12 9 6 3 0 

 
 
2. A főiskolai / bachelor (bakalavr) szigorlati jegyek vagy főiskolai záróvizsgajegyek 

(államvizsgajegyek) átlaga vagy szakdolgozat/diplomamunka minősítése a szülőföldi 
magiszteri/specialista képzésben résztvevő pályázók számára* (mindkettő megléte esetén a 
pályázó számára kedvezőbb eredményt kell figyelembe venni); 
 
Átlag 5,00-4,76 4,75-4,51 4,50-4,26 4,25-4,01 4,00-3,76 3,75-3,51 3,50-3,26 3,25-3,00 3,00 alatt 

Pontérték 20 18 16 14 12 9 6 3 0 

 
*Az ukrajnai felsőoktatásban bevezetett ún. modul-kredit pontszámmal történő minősítés átszámítása a 
pontrendszerekben szereplő, hagyományos érdemjegyekkel számolt minősítésre: 

 
Modul-kredit pontrendszer minősítése: Hagyományos minősítés: 

90 – 100 (5+; 5; 5-) 5 (jeles) 

74 – 89 (4+; 4; 4-) 4 (jó) 

60 – 73 (3+; 3; 3-) 3 (közepes) 

 
II.   Tanulmányi verseny(ek)en elért helyezés(ek) – max. 20 pont 
 

- Intézményi vagy más országos, ill. nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért 
helyezés versenyenként        5 pont 
- a fenti versenyek valamelyikén való részvétel versenyenként   3 pont 

 
Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként (a legutóbbi két tanévig 
visszamenőleg) csak egyszer (a legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a 
megpályázott szak szakterületéhez tartozó tanulmányi versenyen elért eredmények pontozhatóak. 
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III.   Nyelvvizsga – max. 10 pont: 
 

- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 pont 
- középfokú nyelvvizsga nyelvenként       7 pont 

 
Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 
pontozható, kivéve a magyar nyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. A nyelvvizsgák foka a 
magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül meghatározásra. Kivételt képez 
az államnyelvből letett nyelvvizsga, melyből csak akkreditált (szülőföldi vagy magyarországi) államilag 
elismert nyelvvizsgaközpontban letett nyelvvizsga pontozható (megfeleltethetőség nem). 
 

IV. Tudományos tevékenység 
 

▪ Szakkönyv, monográfia (olyan 120 oldalt meghaladó ISBN számmal ellátott tudományos 
szintű szakkiadvány, amely elsősorban az adott tudományterület művelőinek készül) 

− önállóan: 20 pont,  

− 1 társszerzővel együtt:  12 pont, 

− 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

− 3 társszerzővel együtt: 5 pont, 

− 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont; 

− Egyetemi jegyzet (egyetemi, főiskolai oktatásban használt,  

− önállóan: 12 pont,  

− 1 társszerzővel együtt: 9 pont, 

− 2 társszerzővel együtt: 6 pont, 

− 3 társszerzővel l együtt: 4 pont, 

− 4 vagy több társszerzővel együtt: 2 pont; 
 

▪ Külföldi vagy belföldi referált szakfolyóiratokban megjelent közlemények 

− önállóan: 14 pont,  

− 1 társszerzővel együtt:12 pont, 

− 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

− 3 társszerzővel együtt: 5 pont, 

− 4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont; 
 

▪ Külföldi vagy belföldi referált tanulmánykötetekben megjelent közlemények 

− önállóan: 8 pont,  

− 1 társszerzővel együtt: 6 pont, 

− 2 társszerzővel együtt: 4 pont, 

− 3 társszerzővel együtt: 2 pont, 
4 vagy több társszerzővel együtt: 1 pont; 

 

▪ Impakt faktoros folyóiratban publikált cikk 

− önállóan: 16 pont,  

− 1 társszerzővel együtt: 12 pont, 

− 2 társszerzővel együtt: 8 pont, 

− 3 társszerzővel együtt: 5 pont, 
4 vagy több társszerzővel együtt: 3 pont; 
 

▪ Szakfolyóiratban megjelent recenzió  2 pont 
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▪  Konferenciakötetekben megjelent közlemények 

− önállóan:   5 pont 

− 1 társszerzővel együtt:  3 pont 

− 2 társszerzővel együtt:  2 pont 

− 3 társszerzővel együtt:  1 pont 
 

▪ Nem szakmai kiadványban megjelent tudományos igényű közlemény (max. 10 pont): 
- Önállóan: 2 pont 
- Társszerzőkkel: 1 pont 

 
***Természettudományi terület esetén a társszerzők számát nem kell figyelembe venni, hanem az 
önálló szerzőnek adható pontszámot kell alapul venni. 
 
A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el, és a jegyzékhez 
csatolni kell az említett publikációk első oldalának fénymásolatát is! Megjelentetés alatt álló publikációk 
esetében a fénymásolathoz a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek 
tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is. 

 
1. Tudományos konferenciák – max. 15 pont:  

▪ OTDK-n elért helyezés: I. helyezett: 10 pont, II. helyezett:  8 pont, 
 III. helyezett: 6 pont; csak résztvevő: 4 pont  

TDK-n elért helyezés: I. helyezett: 6 pont, II. helyezett: 5 pont, III. helyezett: 4 pont, csak 
résztvevő: 3 pont 

▪ szakmai konferencián bemutatott előadás:  6 pont 

▪ szakmai konferencián bemutatott poszter:  6 pont 

▪ Intézményi/Egyetemi diákköri konferencián elért helyezés: I. helyezett: 5 pont. II. 
helyezett: 4 pont, III. helyezett: 3 pont, csak résztvevő: 2 pont 

 Kari Konferencián: I. helyezett: 4 pont, II. helyezett: 3 pont, III. helyezett: 2 pont, csak 
résztvevő: 1 pont 

 
Az egyes konferenciákon való részvételt illetve helyezést fénymásolt oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. 
kell igazolni! 

 
V. További többletpontok 

− Amennyiben a pályázó a mesterképzésre történő felvételének jogalapjául szolgáló 
felsőoktatási képzését magyarországi főiskola kihelyezett tagozatán, vagy szülőföldi 
(ukrajnai) felsőoktatási intézményben végezte el:    5 pont; 

− Amennyiben a pályázó a mesterképzésre történő felvételének jogalapját szolgáló, 
legalább alapképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű képzését úgy tudta 
elvégezni, hogy  

• a képzés tantervében meghatározott képzési időt nem lépte túl, és  

• tanulmányait nem szakította meg be nem fejezett és/vagy halasztott 
félévvel. E kitétel alól kivételt képeznek az igazolt betegség, szülés vagy 
más, a pályázónak fel nem róható okból be nem fejezett vagy halasztott 
félévek.         20 pont. 

 
Az igazolt betegség, szülés, vagy más, a hallgatónak fel nem róható okok miatt halasztott vagy be 
nem fejezett félévek igazolásához a pályázónak a pályázatához be kell nyújtania mindazon eredeti, 
vagy az eredetivel megegyező hitelesített másolatú dokumentumokat és egy legfeljebb egy oldal 
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terjedelmű szöveges indokolást, mellyel a be nem fejezett vagy halasztott félév számára fel nem 
róható mivoltát igazolni tudja.  
Ilyen dokumentumok benyújtása esetén – az igazolt betegség vagy szülés kivételével - az Értékelő 
Bizottságnak kell arról döntenie, hogy a hivatkozott indoko(ka)t a pályázónak fel nem róhatónak 
tekinti-e vagy sem. 
 

VI. Pontegyenlőség  
Amennyiben a pályázatok között pontegyenlőség marad fenn, akkor az érintett 
pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai 
szempontok figyelembe vételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az 
ösztöndíj odaítélését indítványozza. 

 

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum pontszámot állapíthat meg, melynek 
elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el. 
 


