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PONTRENDSZER 
 
 
a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által ukrán 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a 2022/2023-as tanév ősziszemeszterében 
magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén egyéni teljes szemeszteres 
részképzésre valamint részképzős tanulmányútra meghirdetett Hunyadi János Ösztöndíjpályázathoz. 
 
 
A pályázatok – az egyes szakok (tudományterületek) eltérő sajátosságai miatt – az alábbi 
szakcsoportonként (tudományterületenként) külön kerülnek elbírálásra a pályázó szülőföldön 
végzett szakja alapján: 
 
agrártudomány, bölcsészettudomány, művészetek, műszaki tudomány, informatika, egészségtudomány, 
jogtudomány, közgazdaságtudomány, társadalomtudomány, természettudomány, sporttudomány, hitéleti, 
pedagógusképzés. 
 
A pályázatok – az egyes évfolyamok eltérő sajátosságai miatt – évfolyam szerint is külön 
elbírálásban vehetnek részt a pályázó elért pontszáma alapján. 
 

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

 
A pontozás szabályai 
 
A pontozás alapelvei: 

1. Csak dokumentumokkal (mellékletekkel) igazolt állításért adható pont. 
2. Egyenlő pontszám esetén a prioritás sorrendje a következő: 

I. aki még nem volt részképzésen; 
II. a szakmai/tudományos tevékenységre (2-4. pontokban) kapott pontszám. 

 
1. Pályázó tanulmányi átlaga, az utolsó két lezárt szemeszterben: 
 
Teljes szemeszteres részképzés esetén (átlagminimum: 4,01): 
 

Átlag: Pont: 

5,00 – 4,91  35 

4,90 – 4,81 31 

4,80 – 4,71 27 

4,70 – 4,61 23 

4,60 – 4,51 20 

4,50 – 4,41 17 

4,40 – 4,31 14 

4,30 – 4,21 11 

4,20 – 4,11 8 

4,10 – 4,01 5 

 
Részképzős tanulmányút esetén (átlagminimum: 3,50): 
 

Átlag: Pont: Átlag: Pont: 

5,00 – 4,91  35 4,20 – 4,11 16 

4,90 – 4,81 32 4,10 – 4,01 14 

4,80 – 4,71 29 4,00 – 3,91 13 

4,70 – 4,61 26 3,90 – 3,81 11 
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4,60 – 4,51 24 3,80 – 3,71 9 

4,50 – 4,41 22 3,70 – 3,61 7 

4,40 – 4,31 20 3,60 – 3,50 5 

4,30 – 4,21 18   

 
* Az ukrajnai felsőoktatásban bevezetett ún. modul-kredit (átlag)pontszámok átszámítása a 
pontrendszerekben szereplő, hagyományos érdemjegyekkel számolt átlagokra: 

 

Modul-kredit 
pontátlag: 

Hagyomá
nyos átlag: 

Modul-kredit 
pontátlag: 

Hagyományos 
átlag: 

99,01 –  100 4,96 – 5,00 84,01 – 85,00 4,21 – 4,25 

98,01 – 99,00 4,91 – 4,95 83,01 – 84,00 4,16 – 4,20 

97,01 – 98,00 4,86 – 4,90 82,01 – 83,00 4,11 – 4,15 

96,01 – 97,00 4,81 – 4,85 81,01 – 82,00 4,06 – 4,10 

95,01 – 96,00 4,76 – 4,80 80,01 – 81,00 4,01 – 4,05 

94,01 – 95,00 4,71 – 4,75 79,01 – 80,00 3,96 – 4,00 

93,01 – 94,00 4,66 – 4,70 78,01 – 79,00 3,91 – 3,95 

92,01 – 93,00 4,61 – 4,65 77,01 – 78,00 3,86 – 3,90 

91,01 – 92,00 4,56 – 4,60 76,01 – 77,00 3,81 – 3,85 

90,01 – 91,00 4,51 – 4,55 75,01 – 76,00 3,76 – 3,80 

89,01 – 90,00 4,46 – 4,50 74,01 – 75,00 3,71 – 3,75 

88,01 – 89,00 4,41 – 4,45 73,01 – 74,00 3,66 – 3,70 

87,01 – 88,00 4,36 – 4,40 72,01 – 73,00 3,61 – 3,65 

86,01 – 87,00 4,31 – 4,35 71,01 – 72,00 3,56 – 3,60 

85,01 – 86,00 4,26 – 4,30 70,00 – 71,00 3,50  3,55 

 
2. Szakmai (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián elért eredmények: 

• ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért 1-5. 
helyezés: 15 pont 

• ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért 6-10. 
helyezés: 10 pont 

• ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért 11-15. 
helyezés: 5 pont 

• ukrajnai országos, vagy nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön való részvétel: 
4 pont 

• Tudományos Diákköri Konferencián (TDK-n) elért helyezés: I. helyezett 15 pont, II. helyezett 12 pont, 
III. helyezett 8 pont; csak résztvevő 5 pont 

• magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK-n) elért helyezés:  
o I. helyezett 20 pont, 
o II. helyezett 17 pont,  
o III. helyezett 14 pont; 
o csak résztvevő 9 pont 

• más szakmai konferencián bemutatott előadás (amennyiben nem jelent meg külön nyomtatásban): 8 
pont 

• szakmai konferencián bemutatott poszter (amennyiben nem jelent meg külön nyomtatásban): 5 pont 
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Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a legmagasabb 
részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. Csak a megpályázott szak szakterületéhez tartozó, az 
egyetemi/főiskolai évek alatt, két évnél nem régebben lezajlott tanulmányi versenyen elért eredmények 
pontozhatóak. Az egyes konferenciákon és TDK-n való részvételt, illetve TDK-n elért helyezést fénymásolt 
oklevéllel, konferenciakiadvánnyal stb. kell igazolni! 
 
3. Szakmai folyóiratban közölt publikáció: 

•  egyedüli szerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   10 pont 

• két társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   8 pont 

• három társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   6 pont 

• négy társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   5 pont 

• négynél több társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   3 pont 
 
Csak a megpályázott szak szakterületéhez kapcsolódó publikációk pontozhatók. 

 
4. Konferenciakötetben közölt publikáció: 

• egyedüli szerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként:    5 pont 

• két társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:    4 pont 

• három társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   3 pont 

• négy társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   2 pont 

• négynél több társszerző esetén (különböző tárgyú) publikációnként:   1 pont 
 

5. Részvétel szülőföldi felsőoktatási intézmény vagy kutatóműhely tudományos kutató 
tevékenységében, vagy felsőoktatási szakkollégiumi kutatómunkában (a felsőoktatási 
tanulmányok idején). 
projektenként 2 pont, max. 8 pont 

 
6. Nyelvvizsga: 

• felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       10 pont 

• középfokú nyelvvizsga nyelvenként       7 pont 
 

Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és 
pontszámmal) pontozható. A nyelvvizsgák foka a magyarországi Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs 
Központ állásfoglalása szerint magyarországi állami nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül 
meghatározásra, függetlenül attól, hogy melyik országban szerezte meg a pályázó. Minden angol, német 
és francia nyelvből tett ZNO középszintű vizsgának számít az ukrán kivételével. 
 

7. Magyar diákszervezeti tagság:        3 pont 
 
8. A szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása az elismertetés lehetőségéről (csak teljes 

szemeszteres részképzés esetén):     10 pont* 
 
9. Ha a pályázó nem vett még részt ösztöndíjas részképzésben (és nem is nyert el arra vonatkozó 

ösztöndíjat):  5 pont 
 
10. Ha a pályázó korábban már nyert ösztöndíjat részképzésre, elnyert részképzős ösztöndíjakként 

(függetlenül, hogy azt igénybe vette-e vagy sem) 5 pont levonás jár    
 

11. Pontegyenlőség: 
A pontozás alapelveiben meghatározott prioritások figyelembevételével is fennmaradó pontegyenlőség 
esetén az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül az Értékelő Bizottság jogosult – szakmai 
szempontok figyelembevételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az ösztöndíj 
odaítélését indítványozza. 
 
Az Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum pontszámot – továbbá tudományterületenként 
és évfolyamonként is különböző minimumpontszámot – állapíthat meg, melynek elérése nélkül az 
ösztöndíj nem nyerhető el. 
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