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PONTRENDSZER 
 

 
a Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem által 
2021/2022-es tanévben nappali munkarendű alapképzésre 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. 

 
 
 

 
1. Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés 
 
 
 
Meghirdetett képzési területek: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, 
művészetközvetítési, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, 
természettudomány.  
 

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. 

 
ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZER 

 
1. A pályázó érettségi pontszáma illetve a pályázónak a felvételi eljárásban szerzett gyakorlati pontszáma: 

 
1.1   A pályázó érettségi pontszám – minden szakon, a művészetközvetítési képzési terület szakjainak 
kivételével 
 
A pályázó érettségi pontszámát a 2021. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az adott 
szakhoz (amelyre felvételre került) szükségszerűen meghatározott legfeljebb két felvételi/érettségi tárgyból kell 
kiszámítani. Az érettségi pontszámnál az ukrajnai független vizsgaközpontban (tesztközpontban) letett vizsgák 
és/vagy a magyarországi emelt vagy középszintű érettségi vizsgák kerülnek beszámításra! 
 
Pontozási szabályok: 
 
2.1.1 A pályázó részére legfeljebb 2 felvételi/érettségi tárgyból lehet pontot számítani. Ha a pályázó csak egy tárgyból 
rendelkezik figyelembe vehető típusú vizsgával (ún. „B” csoport), a pályázat érvénytelennek minősül. 
 
2.1.2 Amennyiben az adott szakhoz a felvételi eljárásban kettőnél több felvételi/érettségi tárgy tartozik és ezek közül egyet 
kötelezően kell teljesíteni, akkor az érettségi pont kiszámításakor e kötelezően számított tárgyból és legfeljebb a választható 
tárgyak közül egy tárgyból letett és figyelembe vehető típusú vizsgák eredményét kell pontozni. (Pl. az erdőmérnöki osztatlan 
szak, ahol a matematika tárgy kötelező, a biológia, v. kémia, v. fizika, v. szakmai előkészítő tárgy közül 1 választható: ez 
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esetben matematikából és egy választható tárgyból lehet pontot is számítani.) Amennyiben a pályázó ilyen esetben a kötelező 
felvételi/érettségi tárgyából nem rendelkezik figyelembe vehető típusú vizsgával, vagy annak eredménye nem éri el az 
elégséges (pontozható) szintet, akkor részére legfeljebb 1 tárgyból (a választhatók közül) lehet csak pontot számítani – a 
pályázót pedig a „B” csoportban kell figyelembe venni. 
 
2.1.3 Amennyiben a pályázó az adott (szükséges) tárgyból több figyelembe vehető típusú vizsgával rendelkezik, akkor 
esetében e tárgyból azt a típusú vizsgát kell figyelembe venni, melyből a számára legkedvezőbb pontszám állapítható meg. 
Egy felvételi/érettségi tárgyból letett két különböző típusú vizsga egyidejűleg nem pontozható, azaz egy érettségi tárgyból 
csak egyszer lehet pontot számítani. 
2.1.4 Amennyiben a pályázó az adott szakhoz tartozó 3 vagy több szükséges felvételi/érettségi tárgyból is rendelkezik az 
elbírálásnál figyelembe vehető típusú érettségi vizsgával, akkor esetében minden tárgyból ki kell számítani a pontszámot (ha 
szükséges a 2.1.3 pontozási szabály figyelembe vételével), és a pályázó részére azt a két tárgyat kell figyelembe venni, melyből 
a számára legkedvezőbb pontszám állapítható meg. A 2.1.2 pontozási szabályban foglalt kötelező tárgy esetében azonban e 
szabály alkalmazása csak a választható tárgyakra terjed ki.  
 
2.1.5 Amennyiben a pályázó részére két felvételi/érettségi tárgyból kerül kiszámításra az érettségi pontszáma, 
akkor ezt úgy kell meghatározni, hogy a két felvételi/érettségi tárgy pontszámát összeadjuk. Ez alapján az elbírálási 
pontrendszer 2.1 pontja alapján maximum 200 pont adható. 

 
Magyarországi emelt szintű érettségi vizsgáért* (tantárgyanként) az alábbi táblázat szerint:   
(*A 2005. január 1. után Magyarországon emelt szinten letett érettségi vizsgák után)  

 
Vizsga típusa: Érettségi vizsga százaléka: Pontszám: 

Magyarországi emelt 
szintű érettségi 

95 % - 100 % 100 pont 
90 % - 94 % 90 pont 
85 % - 89 % 80 pont 
80 % - 84 % 70 pont 
75 % - 79 % 65 pont 
70 % - 74 % 60 pont 
65 % - 69 % 55 pont 
60 % - 64 % 50 pont 
55 % – 59 % 45 pont 
50 % – 54 % 40 pont 
45 % - 49 % 35 pont 
40 % - 44 % 30 pont 
35 % - 39% 25 pont 
30 % - 34% 20 pont 
25 % - 29% 15 pont 
20 % - 24% 10 pont 

 
Magyarországi középszintű érettségi vizsgáért** és az ukrajnai független vizsgaközpontban 
(tesztközpontban) letett vizsgáért (tantárgyanként) az alábbi táblázat szerint: 
(**A 2005. január 1. után Magyarországon közép szinten letett érettségi vizsgák után) 

 

Vizsga típusa és 
szintje: 

Érettségi vizsga 
százaléka: 

Pontszám: 
 Vizsga típusa és 

szintje: 
Érettségi vizsga 
pontszáma: 

Pontszám: 

Magyarországi 
középszintű 
érettségi 

95 % - 100 %  60 pont  Ukrajnai 
független vizsga- 
központban 
(tesztközpontban) 
letett érettségi  

195-200 pont 60 pont 
90 % - 94 % 50 pont  190-194 pont 50 pont 
85 % - 89 %  45 pont  185-189 pont 45 pont 
80 % - 84 % 40 pont  180-184 pont 40 pont 
75 % - 79 % 35 pont  175-179 pont 35 pont 
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70 % - 74 % 30 pont  170-174 pont 30 pont 
65 % - 69 % 26 pont  165-169 pont 26 pont 
60 % - 64 % 22 pont  160-164 pont 22 pont 
55 % – 59 % 18 pont  155-159 pont 18 pont 
50 % – 54 % 15 pont  150-154 pont 15 pont 
45 % - 49 % 12 pont  145-149 pont 12 pont 
40 % - 44 % 10 pont  140-144 pont 10 pont 
35 % - 39% 9 pont  135-139 pont 9 pont 
30 % - 34% 8 pont  131-134 pont 8 pont 
25 % - 29% 7 pont  127-130 pont 7 pont 
20 % - 24% 6 pont  124-127 pont 6 pont 

 
2.2 Gyakorlati pontszám – a pályázónak a magyarországi felvételi eljárásban szerzett gyakorlati pontszáma – 
csak a művészetközvetítési képzési terület szakjain: az adható pontérték megegyezik a pályázónak a felvételi 
eljárásban szerzett gyakorlati pontszámával, maximum 200 pont. 

 

3. Többletpontok: 
 

a) Nyelvvizsgákért – max.  40 pont: 
 

- felsőfokú nyelvvizsga nyelvenként       40 pont 
- középfokú nyelvvizsga nyelvenként       28 pont 
 

Minden idegen nyelvből tett vizsga nyelvenként csak egyszer (a legmagasabb vizsgafokon és pontszámmal) 
pontozható, kivéve a magyar és az ukrán nyelvből szerzett nyelvvizsgát, amely nem pontozható. Amennyiben a 
pályázó az adott idegen nyelvből a jelen pontrendszer 2.1 pontjában meghatározottak szerint emelt szintű érettségi 
vizsgáért érettségi pontra jogosult, akkor e nyelvből tett nyelvvizsgáért (középfokú) nem kaphat pontot! 
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.  
 

b) Magyar tannyelvű oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány esetén: 
Abban az esetben, ha a pályázó magyar tannyelvű oktatási intézményben szerezte az érettségi bizonyítványát és 
magyar nyelv és irodalomból érettségi vizsgát tett, abban az esetben a számára 28 pont számítható többletpontként. 
Abban az esetben, ha magyar tannyelvű oktatási intézményben szerezte érettségi bizonyítványát, de magyar nyelv és 
irodalomból nem tett érettségi vizsgát, a többletpont nem számítható. 

 
c) Tanulmányi versenyen elért helyezés(ek)ért – max. 60 pont: 
  

 nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön elért  1-15. helyezés:  30 pont 

 nemzetközi (Ukrajna csapatát képviselő) tanulmányi vetélkedőkön való részvétel:   27 pont  

 ukrajnai országos tanulmányi vetélkedőkön I-III. fokozatú oklevelet szerzett („диплом I-III. СТ.):  25 pont 

 magyarországi országos és/vagy kárpát-medencei szervezésű középiskolai vetélkedőn elért 1-3. helyezés 25 pont 

 ukrajnai országos tanulmányi vetélkedőkön való részvétel:      22 pont 

 magyarországi szervezésű kárpát-medencei középiskolai vetélkedőn való részvétel:   22 pont 

 az állam vagy a KMPSZ által szervezett megyei szintű tanulmányi vetélkedőkön elért 1-3. helyezés:  22 pont 
  

Minden tanulmányi versenyen való részvétel versenyenként és tanévenként (kizárólag a legutóbbi két tanévig 
visszamenőleg) 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. 
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A tanulmányi versenyen elért eredmény vagy részvétel csak abban az esetben pontozható, ha azt oklevéllel, 
vagy a szervezők által kiállított hiteles tanúsítvánnyal (igazolással) igazolja a pályázó. Minden ilyen 
dokumentum kötelező formai kritériuma, hogy 

 iktatószámmal legyen ellátva,  
 szerepeljen rajta a kiállítószerv pontos megnevezése,  
 bélyegzővel és aláírással legyen hitelesítve.  

Az eredeti példányt kötelező fel mutatni az Információs Iroda munkatársainak, egyszerű másolatát pedig 
csatolni kell a pályázathoz! 

 

d) Szakközépiskolában végzettek többletpontjai: 
 az alábbi táblázatban meghatározott szakirányú szülőföldi szakközépiskolában kitüntetett (ún. „vörös”) 

diplomával végzett és ugyanabba a szakirányba tartozó felsőoktatási képzési területre jelentkező pályázók részére: 
30 pont 

 az alábbi táblázatban meghatározott szakirányú szülőföldi szakközépiskolában a szaktantárgyakból 4,51 (5-ös 
érdemjegyskálán) vagy e feletti  eredménnyel (átlaggal) végzett és ugyanabba a szakirányba tartozó felsőoktatási 
képzési területre jelentkező pályázók részére:  24 pont 

 az alábbi táblázatban meghatározott szakirányú szülőföldi szakközépiskolában a szaktantárgyakból 4,01 (5-ös 
érdemjegyskálán) vagy e feletti  eredménnyel (átlaggal) végzett és ugyanabba a szakirányba tartozó felsőoktatási 
képzési területre jelentkező pályázók részére:  18 pont 

 
 

 

Szülőföldi szakközépiskola szakiránya Felsőoktatási képzési terület 
Agrár Agrár 

Tanító Bölcsészettudományi 
Pedagógusképzés 
Természettudomány  

Informatikai Informatika 
Műszaki Műszaki  

Egészségügyi Orvos- és egészségtudományi 

A pályázható alapszakok megtekinthetőek a pályázati kategória ismertetésénél! 
 

4. Pontegyenlőség (ugyanazon a meghirdetett szakon két azonos pontszámot elérő pályázó) esetében jelen 
pontrendszer 2.1 pontjában kapott érettségi pontok alapján, a művészetközvetítési képzési terület szakjai 
esetében pedig a 2.2 pontban kapott gyakorlati pontok alapján kell a felvettek között rangsorolni. 

 

5. További pontegyenlőség esetén jelen pontrendszer 3. a)-c) pontjában megállapított többletpontok alapján kell 
rangsorolni. 

 

6. Amennyiben a 4. és 5. pontokban meghatározott rangsorolások után a pályázatok között még további 
pontegyenlőség marad fenn, akkor az érintett pontegyenlőségben lévő pályázatok közül a az Értékelő Bizottság 
jogosult – szakmai szempontok figyelembe vételével – javaslatot tenni azon pályázat(ok)ra, mely(ek) esetében az 
ösztöndíj odaítélését indítványozza. 

 

7. A Balassi Intézetbe 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 szakcsoportonkénti rangsorolás alapján – más 
pályázókhoz hasonlóan – az Értékelő Bizottság javasolja. 

 

8. 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. 


