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PONTRENDSZER 

 

 
a Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem által kiírt Hunyadi János ösztöndíjhoz.  A pályázaton magyarországi 
felsőoktatási intézménybe a 2022/2023-as tanévben nappali munkarendű alapképzésre felvételt 
nyert Szlovén állampolgárságú, szlovéniai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar nemzetiségű 
hallgatók vehetnek részt.   
 
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 teljes szövege tartalmazza. 

 

PONTRENDSZER 

 
1. A pályázó érettségi pontszáma a szülőföldön tett érettségi bizonyítványa alapján: 

a) Érettségi pontszám:  
- az adható pontérték a szülőföldi érettségi vizsgák átlageredménye – érettségi 

bizonyítványban szereplő tantárgyak átlageredménye – alapján: 
 

 

 Érettségi vizsga 
Pontszám  

átlageredménye   
   

 4,76 – 5,00 50 pont 
   

 4,51 – 4,75 45 pont 
   

Szülőföldi 

4,26 – 4,50 40 pont 
  

4,01 – 4,25 35 pont  

(szlovéniai) 

  

3,76 – 4,00 31 pont 
   

érettségi 3,51 – 3,75 27 pont 

vizsgák átlaga 
3,26 – 3,50 23 pont 

  

 3,01 – 3,25 19 pont 
   

 2,76 – 3,00 15 pont 
   

 2,51 – 2,75 11 pont 
   

 2,26 – 2,50 7 pont 
   

 2,00 – 2,25 3 pont 
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2. Többletpontok: 
 

a) Magyarországi emelt szintű, vagy Magyarországon emelt szintűnek elfogadott, 
Szlovén érettségiért: 
  
A megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott 
tantárgyból/tantárgyakból 2005. január 1. után Magyarországon emelt szinten letett 
érettségi vizsgák után (tantárgyanként) az alábbi táblázat szerint – max. 2 tantárgy után, 
max. 100 pont. 

 

Vizsga szintje: Érettségi vizsga százaléka: Pontszám: 

   

Emelt szint 

95 % - 100 % 50 pont 
  

90 % - 94 % 45 pont  
   

 

 

b.) Tanulmányi versenyen elért helyezés(ek) – max. 60 pont: 
- szlovéniai országos, vagy nemzetközi (Szlovénia csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön  

elért 1-5. helyezés:   30 pont 
- szlovéniai országos, vagy nemzetközi (Szlovénia csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön 

elért 6-15. helyezés:   22 pont 

 
- szlovéniai országos, vagy nemzetközi (Szlovénia csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön 

való részvétel:     20 pont 
- regionális vagy az MNMI által szervezett területi szintű tanulmányi vetélkedőkön 

elért 1-3. helyezés:          16 pont 

  
      

  85 % - 89 %  40 pont  
      

  80 % - 84 %  35 pont  
      

  75 % - 79 %  31 pont  
      

  70 % - 74 %  27 pont  
      

  65 % - 69 %  24 pont  
      

  60 % - 64 %  21 pont  
      

  55 % – 59 %  18 pont  
      

  50 % – 54 %  16 pont  
      

  45 % - 49 %  14 pont  
      

  40 % - 44 %  12 pont  
      

  35 % - 39%  11 pont  
      

  30 % - 34%  10 pont  
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- regionális vagy az MNMI által szervezett területi szintű tanulmányi vetélkedőkön 
való részvétel:      12 pont 

- valamely társadalmi szervezet által rendezett regionális vetélkedőn elért 1-3. helyezés:  
   10 pont 

 
Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként csak egyszer (a 
legmagasabb részvételi szinten és pontszámmal) pontozható. 
  
Művészeti területhez tartozó helyezést, vagy részvételt csak a művészet vagy a művészetközvetítés 
területéhez tartozó szakok esetén lehet pontozni. Sportversenyen elért eredmény(eke)t csak a 
sport képzési területhez tartozó szak esetén lehet pontozni. 

 
c.) Nyelvvizsgákért – 40 pont: 

 
- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként   20 pont 
- középfokú nyelvvizsga nyelvenként   14 pont 

 
Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és 
pontszámmal) pontozható, kivéve a magyar nyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem 
pontozható. Amennyiben a pályázó az adott idegen nyelvből a jelen pontrendszer 2.a) 
meghatározottak szerint emelt szintű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult, akkor e nyelvből 
tett nyelvvizsgáért (középfokú) nem kaphat pontot! A nyelvvizsgák foka a magyarországi állami 
nyelvvizsgának való megfeleltethetőség alapján kerül meghatározásra, kivéve az államnyelvből, 
melyből csak akkreditált (szülőföldi vagy magyarországi) államilag elismert 
nyelvvizsgaközpontban letett nyelvvizsga pontozható (megfeleltethetőség nem). 

 
3. Magyar diákszervezeti tagság:  
Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ)    5 pont 

 
4. A  megpályázott  magyarországi  felsőoktatási  képzés  helyének  távolsága  a 

szülőföldhöz: 
 
- a képzés helye Zala vagy Vas megyében 

van:   5 pont  
- a képzés helye Somogy, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, 

Tolna, Baranya megyében van:   3 pont 
- a  képzés  helye Bács-Kiskun, Jász-Nagykun Szolnok, Csongrád, Békés, Pest megyében  

vagy  
Budapesten van:   2 pont 

 
5. Pontegyenlőség (ugyanazon a meghirdetett szakon két azonos pontszámot elérő 

pályázó) esetében jelen pontrendszer 2.a) pontjában kapott többletpontok alapján kell 
a felvettek között rangsorolni.  

 
6. További pontegyenlőség esetén jelen pontrendszer 2.(b-c) pontjában megállapított 

többletpontok alapján – együttesen – kell rangsorolni. 
 

7. Amennyiben az 5. és 6. pontokban meghatározott rangsorolások után a pályázatok között 
még további 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. 

 
8. A Külgazdasági és Külügyminisztérium előkészítő képzésére sikeres felvételi 

vizsgát tett és ezzel párhuzamosan nappali tagozatos alapképzésre is pályázó 
személyek nem élveznek előnyt az ösztöndíjak odaítélésekor, tehát csak abban az 
esetben kaphatnak ösztöndíjat, ha azt jelen elbírálási szempontrendszerben történő 
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szakcsoportonkénti rangsorolás alapján – más pályázókhoz hasonlóan –az Értékelő 
Bizottság javasolja. 

 
9. Az Értékelő Bizottság az elbírálás során – akár az egyes szakcsoportonként eltérő – 

minimum pontszámo(ka)t állapíthat meg, melynek elérése nélkül az ösztöndíj nem 
nyerhető el. 

 
 

 


