
 
Horvátország alapképzés pontrendszer 2018/2019 

 
 
  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 

2018/2019-es tanévben szülőföldi felsőoktatási alap képzésben részt vevő horvát 

állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára szülőföldi tanulmányi támogatás 

céljára meghirdetett ösztöndíjpályázat   
 

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE  
 
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. 

 

ALAPKÉPZÉS ÉS EGYSÉGES OSZTATLAN KÉPZÉS TÁMOGATÁSA   

(egységes, osztatlan képzés esetén a képzés utolsó két évének kivételével) 

  

A pontozás szabályai  

Pont csak hivatalos dokumentummal alátámasztott állításért adható!  
 

I. Pályázati kategóriák: 
 
 

1.a.   A 2018-201919-es tanév alap/- osztatlan képzésen első évfolyamára 

beíratkozott hallgatók (első évfolyamos hallgatók). 

 

- A pályázó érettségi pontszáma a szülőföldön tett érettségi bizonyítványa alapján: 

 
–  az adható pontérték a szülőföldi érettségi vizsgák átlageredménye  – 

érettségi bizonyítványban szereplő tantárgyak átlageredménye – alapján: 

 
 

 Érettségi vizsga átlageredménye: 
Pontszám:   

   

 4,76 – 5,00 50 pont 

   

 4,51 – 4,75 45 pont 

   

 4,26 – 4,50 40 pont 

   

Szülőföldi 4,01 – 4,25 35 pont 

   

(horvátországi*) 3,76 – 4,00 31 pont 

   

érettségi vizsgák 3,51 – 3,75 27 pont 

   

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 

   

 
*ha a Magyarországon végzett akkor a magyarországi érettségi vizsgaeredménye alapján 
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- Magyarországi emelt szintű érettségi esetében: 

  
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. 
 
–  az adható pontérték a magyarországi  érettségi vizsgák átlageredménye  – 

érettségi bizonyítványban szereplő tantárgyak átlageredménye – alapján: 

 
 

Vizsga szintje: Érettségi vizsga százaléka: Pontszám: 

   

 95 % - 100 % 50 pont 

   

 90 % - 94 % 45 pont 

   

 85 % - 89 % 40 pont 

   

 80 % - 84 % 35 pont 

   

 75 % - 79 % 31 pont 

   

 70 % - 74 % 27 pont 

   

Emelt szint 

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 

   

 
 
 

1.b. Az alap- vagy egységes, osztatlan képzés második és a feletti évfolyamán 

résztvevők esetén:  
 

A pályázó tanulmányi átlaga az utolsó két lezárt szemeszterben - az utolsó két 

alapképzéses tanulmányi félév átlaga):  

  

Éves átlag  5,00-

4,76  

4,75-4,51  4,50-

4,26  

4,25-4,01  4,00-3,01  3,00-2,00  

Pontérték  26  24  22  20  18  16  
 
 

 

II. Többletpontok 
 

1.  Tanulmányi versenyen elért helyezés(ek) – max. 50 pont: 
- horvátországi országos, vagy nemzetközi (Horvátország csapatát képviselő) tanulmányi  

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

vetélkedőkön elért 6-15. helyezés: 22 pont 

- horvátországi országos, vagy nemzetközi (Horvátország csapatát képviselő) tanulmányi 

vetélkedőkön való részvétel: 20 pont 

- az állam által szervezett területi szintű tanulmányi vetélkedőkön elért 1-3. helyezés:  
20 pont 

- az állam által szervezett területi szintű tanulmányi vetélkedőkön való részvétel:  
16 pont 

- járási vagy valamely társadalmi szervezet által rendezett körzeti vetélkedőn elért 1-3. 

helyezés: 12 pont 

- járási  vagy  valamely  társadalmi  szervezet  által  rendezett  körzeti  vetélkedőn  való 

részvétel: 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. 

 

2.  Nyelvvizsgákért – max. 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. A nyelvvizsgák foka a magyarországi állami nyelvvizsgának való 

megfeleltethetőség alapján kerül meghatározásra. 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! 

Nem pontozhatóak a magyar nyelvből letett nyelvvizsgák! A horvát nyelvből letett nyelvvizsga 

csak abban az esetben pontozható, ha akkreditált (szülőföldi vagy magyarországi) államilag 

elismert nyelvvizsgaközpontban letett nyelvvizsga (A megfeleltethetőség nem pontozható). 

 

3. Azok a pályázók esetében, akik középiskolai tanulmányaikat szülőföldi 

(horvátországi) magyar tannyelvű tanintézményben végezték: 30 pont 

 

 

4. Szakmai versenyen elért eredmények:  

a. Országos, ill. nemzetközi versenyen elért helyezés versenyenként     

 10 pont  

b. a fenti versenyeken való részvétel vagy bemutatott dolgozat versenyenként  

   8 pont  

c. egyéb tanulmányi versenyen elért helyezés versenyenként        

 6 pont  

  

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 lezajlott és két évesnél nem régebbi 

tanulmányi versenyen elért eredmények pontozhatóak.  

  

5. Szakmai folyóiratban közölt publikáció:  

a. egyedüli szerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként       

 8 pont  

b. társszerzőség esetén (különböző tárgyú) publikációnként        

 6 pont  
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Csak a megpályázott szak szakterületéhez kapcsolódó publikációk pontozhatóak.  

 

6. Hallgatói testületi tagság:               4 pont  

 
 

III. Pontegyenlőség:  

  

A pontozás alapelveiben meghatározott prioritások figyelembe vételével 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.  

  

 
 
 
 


