
HÖDFE             Alapképzés Pontrendszer     2021/2022. 
 

 1

 
PONTRENDSZER 

 
 

a Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
által kiírt Hunyadi János (korábbi miniszteri) ösztöndíjhoz, amely nappali munkarendű, felsőbb éves 
alap- és osztatlan képzésben résztvevő, tanulmányaik során a 2015/2016-os tanévtől a 2020/2021-
es tanévig terjedő időszakban Hunyadi János (korábbi miniszteri) ösztöndíjban részesült magyar 
nemzetiségű hallgatók számára kerül meghirdetésre a 2021/2022-es tanév 10 hónapjára.  
 
1/A. PÁLYÁZATI KATEGÓRIA 
 
Nappali munkarendű, alap- és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók, akik a 2021/2022-es tanév őszi 
szemeszterében nem lépik túl tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét. 
 
Az egyes pályázati kategóriákban tudományterületenkénti bontásban szerepelnek a pályázók. 
 
Tudományterületek: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, 
műszaki, művészet, művészetközvetítés, orvos és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, 
társadalomtudomány, természettudomány. 
 
A pályázatra való jelentkezés feltételeit, az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó részletes feltételeket, 
a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a pályázati kiírás 
teljes szövege tartalmazza. 

 
 

PONTRENDSZER – ALAPKÉPZÉS – BA, BSc - ÉS EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉS 
 
 

I. 2020/2021-es tanév egyetemi/főiskolai teljesítménye – összesen max. 54 pont 
 

I. 1. A 2020/2021-es tanév 1. félévének súlyozott tanulmányi átlaga a felsőoktatási intézmény 
igazolása alapján 

 
A pályázatok kiértékelésekor az Értékelő Bizottság kizárólag a felsőoktatási intézmény igazolásán szereplő 
súlyozott tanulmányi átlagból állapítja meg a pontszámot. 
 

A súlyozott tanulmányi átlag1: ∑ (megszerzett kreditpont * érdemjegy) 
∑ megszerzett kreditpont 

 
1 az aktív félévben számított súlyozott tanulmányi átlag 
 

Súlyozott 
tanulmányi 

átlag 

5,00-
4,80 

4,79-
4,60 

4,59-
4,40 

4,39-
4,20 

4,19-
4,00 

3,99-
3,80 

3,79-
3,60 

3,59-
3,40 

3,39-
3,20 

3,19-
3,00 

2,99-
2,80 

2,79-
2,60 

2,59-
2,50 

2,49 
alatt 

Pontérték 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

 
 
I.2. A 2020/2021-es  tanév 2. félévének súlyozott tanulmányi átlaga a felsőoktatási intézmény 

igazolása alapján 
 
A pályázatok kiértékelésekor az Értékelő Bizottság kizárólag a felsőoktatási intézmény igazolásán szereplő 
súlyozott tanulmányi átlagból állapítja meg a pontszámot. 

 
A súlyozott tanulmányi átlag2: ∑ (megszerzett kreditpont * érdemjegy) 
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        ∑ megszerzett kreditpont 
 
2 az aktív félévben számított súlyozott tanulmányi átlag 
 

Súlyozott 
tanulmányi 

átlag 

5,00-
4,80 

4,79-
4,60 

4,59-
4,40 

4,39-
4,20 

4,19-
4,00 

3,99-
3,80 

3,79-
3,60 

3,59-
3,40 

3,39-
3,20 

3,19-
3,00 

2,99-
2,80 

2,79-
2,60 

2,59-
2,50 

2,49 
alatt 

Pontérték 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

 
I.3. A pályázó által teljesített kreditek 2020/2021-es tanév 1. félévében  

 
Teljesített kreditszám 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

Pontérték 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
I.4. A pályázó által teljesített kreditek 2019/2020-as tanév 2. félévében  

 
Teljesített kreditszám 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

Pontérték 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Azon a pályázóknál, akik a 2018/2019. tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük 
tanulmányi eredményei kerülnek beszámításra mindkét félévhez. 

 
II.  MÁSZ Szakkollégiumi tevékenység: max. 30 pont 

 
a) A 2020/2021-es tanévben ELTE MÁSZ szakkollégiumban teljesített tanulmányok alapján elnyerhető 

többletpontok. Figyelem! Csak az ELTE (MÁSZ) felvételi vizsga útján szakkollégiumi tagságot nyert 
hallgatók töltsék ki! 
 

 szakmai konzultáció  
o műhelygyűlés alkalmával személyesen: 5 p. 
o egyéb formában (skype, e-mail stb.): 2 p. 

 konferencia-előadás  
o magyar nyelven: 3 p. 
o nem magyar nyelven: 5 p. 

 publikáció 
o magyar nyelven: 5 p. 
o idegen nyelven: 10 p. 

 szülőföldön végzett szakmai tevékenység (igazolás benyújtása szükséges): 3 p 
 
A teljesítést a hallgatói szakmai műhelyének vezetője javaslatára a szakmai igazgató igazolja. Az itt 
feltüntetett szakmai tevékenység a „IV. Tudományos és közösségi tevékenység, tanulmányi verseny” 
rovatban nem számolható el még egyszer. 
 

b) A 2020/2021-es tanévben ELTE (MÁSZ) szakkollégiumi kurzusok során teljesített tanulmányi 
eredménye alapján. 
Teljesített tárgyanként, érdemjegy alapján: 
 

Tantárgy érdemjegye 5 4 3 2 
Pontérték 5 4 3 2 
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Azon a pályázóknál, akik a 2020/2021-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük 
tanulmányi eredményei kerülnek beszámításra mindkét félévhez. 
 

III. Nyelvvizsga – csak a magyarországi felsőoktatási tanulmányok alatt letett nyelvvizsgák – max. 
pont: 10 pont 
 
- felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga szülőföldi államnyelvből   10 pont 
- felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga szülőföldi államnyelvből   5 pont 
- felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga nyelvenként      5 pont 
- felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga nyelvenként     2 pont 
- középfokú „C” típusú nyelvvizsga nyelvenként      3 pont 
- középfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga nyelvenként    1 pont 
 
Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 
kerül beszámításra. A magyar nyelvből szerzett nyelvvizsga nem pontozható. A nyelvvizsgák a 
magyarországi nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kerülnek meghatározásra. Nem tekinthető magyarországi 
felsőfokú, a szülőföld államnyelvén tett nyelvvizsgának a szülőföldi érettségi alapján Magyarországon 
akkreditált nyelvvizsga. 
 
 

IV. Tudományos és közösségi tevékenység, tanulmányi verseny,– csak a 2020/2021-es tanév 
tevékenységei alapján (összesen max. 16 pont) 
 

1. Publikációs tevékenység: 
 
A publikációs jegyzéket kizárólag a pályázati űrlapon megadott formában fogadjuk el. Megjelentetés alatt 
álló publikációk esetében a szaklap igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek 
tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is. 
 
Kizárólag a nyomtatásban megjelent publikációk, fordítások és szerkesztett kötetek pontozhatók! 
 

a) Publikációkra adható pontszámok: 
 

 Szakkönyv
, 

monográfi
a  

Egyetemi 
jegyzet, 
oktatási 
segédlet   

Közlemény 
külföldi referált 

szakmai 
folyóiratban, 

konferenciakötetbe
n, 

tanulmánykötetben  

Közlemény szülőföldi 
vagy mo-i referált 

szakmai folyóiratban, 
konferenciakötetben, 
tanulmánykötetben  

Közlemény, 
recenzió 

szak-
folyóiratban 

Publikáció 
ismeretterjesztő 
jellegű 
folyóiratban 

Egyedüli 
szerző 

16 p. 14 p. 12 p. 10 p. 8 p. 6 p. 

 
Ugyanazon tárgyban megjelent publikációért és szakmai / konferencia előadásért csak egy – a pályázó 
számára kedvezőbb – kategóriában adható pont. 

 
A szakfolyóiratban megjelentetett konferencia-kivonat nem számít publikációnak! 
 
2 szerző esetén az egyedüli szerzőnél feltüntetett pontokat kapja mindkét szerző. 
3 vagy több szerző esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. 
 

b) Szakszövegek fordítására adható pontszámok: 

 Szakkönyv, monográfia.  Egyetemi jegyzet, 
oktatási segédlet 

Tanulmányok, 
recenziók 
közlemények 

Egyedüli fordító 10 p. 8 p. 2 p. 
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2 fordító esetén az egyedüli fordítónál feltüntetett pontokat kapja mindkét fordító. 
3 vagy több fordító esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. 

 
Bármely nyelven már megjelent szakszöveg bármely más nyelvre történő azon szakfordítása vehető 
kizárólag figyelembe, mely 

 tudományos szakkönyvként (monográfiaként) kiadásra került (illetve kiadás alatt van),  

 tudományos szakfolyóiratban, konferencia- vagy tanulmánykötetben, egyetemi/főiskolai 
jegyzetben megjelent (illetve megjelenés alatt áll). 

 
c) Szakfolyóirat, tanulmánykötet, konferenciakötet szerkesztésére adható pontszámok: 

 
 Tudományos 

tanulmány kötet 
szerkesztése 

Tudományos 
konferenciakötet 

szerkesztése 

Szakfolyóirat szerkesztése 

Önállóan/főszerkesztőké
nt 

10 p. 8 p. 6 p. 

 

2 szerkesztő esetén az egyedüli szerkesztőnél feltüntetett pontokat kapja mindkét szerkesztő. 
3 vagy több szerkesztő esetén a pontszámot 2-vel kell osztani. 

 
Csak azon megjelent, vagy megjelenés alatt álló szerkesztések vehetők figyelembe, melyeknél a pályázó 
a tudományos kötet illetve szakfolyóirat impresszumában szerkesztőként megnevezésre került. 
 

 
2. Tudományos / szakmai konferenciák, előadások, projektek - Nem a TDK helyi, országos fordulói  

(Művészek esetében a művészeti tevékenység külön elbírálás alapján került pontozásra) 
 
 nemzetközi szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön publikációként nem jelent 

meg): 16 pont; bemutatott poszter: 10 pont 

 felsőoktatási intézményen kívüli magyarországi vagy szülőföldi szakmai konferencián bemutatott 
előadás (amennyiben külön publikációként nem jelent meg): 10 pont; bemutatott poszter: 6 pont 

 felsőoktatási intézményen belüli szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben külön 
publikációként nem jelent meg): 6 pont; bemutatott poszter: 4 pont 

 
Csoportos konferencia/ előadás (több előadó/szerző közös munkája) esetén: 
 
2 előadó esetén: mindkét előadót az egyedüli előadónak járó pontszám illeti meg. 
3 vagy több előadó esetén az előadókat az egyedüli előadónak járó pontszám fele illeti meg. 
 
Az egyes szakmai konferenciákon való részvételt, illetve helyezést oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. 
kell igazolni! 

 
 Tudományos projektben való részvétel: projektenként 4 pont. 

 
A kötelező szakmai gyakorlat tudományos projektben való részvételként nem kerül pontozásra. A 
kutatóprojektben való részvételt bizonyító igazolásban kötelező feltűntetni, hogy a projektben való 
részvétel nem volt kötelező. 

 
3. Tanulmányi versenyeken elért eredmények 
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Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Egy dolgozattal való részvétel tanévenként csak egyszer 
(a legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. 
 

TDK vagy más országos, ill. nemzetközi versenyen és tanulmányi vetélkedőn elért helyezés vagy részvétel: 
 

 
 
V. Közösségi tevékenység  
 

Intézményi, kari hallgatói önkormányzati, (szak)kollégiumi diákszervezeti tisztség, illetve más, állandó 
jelleggel ellátott feladatkör – csak a pályázó 2020/2021-es tanévben végzett  tevékenysége vehető figyelembe 
4 pont 

 
Hallgatói önkormányzati tisztséget, közösségi tevékenységet - pontos dátummal jelölve a tevékenység 
időtartamát, feltüntetve az ellátott feladatkört illetve tisztséget - a felsőoktatási intézmény  pecsétjével ellátott 
dokumentummal kell igazolni.  A felsőoktatási intézmény kollégiumában betöltött kollégiumi 
önkormányzati/kollégiumi bizottsági tisztséget, illetve más, állandó jelleggel ellátott feladatkört a kollégium 
vezetője által kiállított igazolással kell alátámasztani. 

 
VI.  Szórványból érkezettek többletpontja: 8 pont 

 
A többletpont akkor adható, ha a pályázó: 
 
a.) a felsőoktatási alap-, egységes, osztatlan képzését megelőzően a volt Balassi Intézet/Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 1 éves, ösztöndíjazott felsőoktatási előkészítő képzését az Értékelő Bizottság korábbi 
döntése alapján az  
 ún. nyugati szórvány,  
 a romániai csángó magyarok, illetve  
 a szerbiai magyar szórvány  

keretek valamelyikében sikeres záróvizsgával fejezte be, és 
 
b.) a volt Balassi Intézet/Külgazdasági és Külügyminisztérium előkészítő képzésének elvégzése után sikeres 
érettségivel került felvételre valamely magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott alap-, 
egységes, osztatlan képzésére (szakára), és 
 
c.) a 2020/2021-es tanév elején alap-, vagy egységes, osztatlan képzésben folytatott tanulmányai 1-4. 
félévének valamelyikét kezdte meg. 
 

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

Elért helyezés 
 
 I. díj 

II. 
díj III díj 

Részvétel 
(bemutatott előadás 
vagy feladatteljesítés) 

Részvétel 
poszterrel 

Szint 
helyi (kari) 9 p. 8 p. 7 p. 5 p. 3 p. 
regionális 12 p. 11 p 10 p. 8 p. 6 p. 

országos 15 p. 14 
p. 

13 p. 11 p. 8 p. 

nemzetközi 20 p 
18 
p. 16 p. 14 p. 12 p. 
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VIII. Minimum pontszám 
 

Nem jogosult az ösztöndíjra az a pályázó, akinek összteljesítménye nem éri el a 35 pontot. 
 
Az Értékelő Bizottság az elbírálás során hozott döntésével a fenti pontszámtól – akár 
tudományterületenként – eltérő minimum pontszámot is megállapíthat. 


