
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

 

(1) A pályázatot a HÖK és a TH honlapján teszik közzé. A közzététel tartalmazza a benyújtás 

módját, helyét, határidejét, a kötelező mellékletek körét, a hiánypótlás határidejét és módját, valamint a 

rangsorolás tervezett ütemezését. 

(2) A benyújtott pályázatok ellenőrzéséről, valamint a hiánypótlásról a TH gondoskodik.  

(3) Az érvényes pályázatokat a BDPK Tanulmányi Bizottsága rangsorolja. Az eredményről a 

TH értesíti a pályázókat. 

(4) A rangsorolás eredményével szemben a pályázó a HKR IX. fejezetében foglalt jogorvoslati 

lehetőséggel élhet. 

 

 

Pontozási rendszer 

 

a) A tanulmányi eredményért adható pontok 

A tanulmányi eredményért adható pontok számításának alapját az utolsó két félév súlyozott átlagának 

átlaga képezi.  

Amennyiben a hallgató utolsó két félévének átlaga nem éri el a központ által meghatározott minimumot, 

a pályázatból automatikusan kizárásra kerül! 

 

– 4,31-4,40 30 pont 

– 4,41-4,50 35 pont 

– 4,51-4,60 40pont 

– 4,61-6,70 45pont 

– 4,71-4,80 50pont 

– 4,81-4,90 55 pont 

– 4,91-5,00 60pont 

 

 

 

b) A nyelvvizsgákért adható pontok 

Nem adható a jogcímen pont:  

- a KKK-ban előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítéséért 

- idegen nyelvi képzésben résztvevő pályázónak az adott nyelvből szerzett nyelvvizsgáért 

- a pályázat benyújtását megelőző egy éven túl szerzett nyelvvizsgáért 

Egy nyelvből csak egy jogcímen adható pont. Kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga értékelhető. 

Felsőfokú C típusú nyelvvizsga  25 pont 

Felsőfokú A vagy B nyelvvizsga 20 pont 

Középfokú C típusú nyelvvizsga 15 pont 

Középfokú A vagy B nyelvvizsga 10 pont 

 

 

c) Szakmai, művészeti és sporttevékenységért adható pontok 

A szakmai tevékenységért adható maximális pontszám 60 pont.  

 

A szakmai tevékenység körében figyelembe vehető tevékenységek és az adható pontszámok: 

1) Kutatási tevékenység 

a) A hallgató által végzett oktató, vagy kutató által elismert kutatómunkáért vagy oktatásban való 

közreműködésért maximum 20 pont adható. 

2) OTDK-, TDK-részvétel, helyezés 

a) OTDK I. helyezés 60 pont 

b) OTDK II. helyezés 55 pont 

c) OTDK III. helyezés 50 pont 

d) OTDK különdíj 30 pont 

e) OTDK-n való részvétel (nem helyezett és különdíjjal nem jutalmazott hallgató esetén) 20 pont 



f) TDK-n való részvétel (OTDK-ra tovább nem jutó hallgató esetén) 10 pont 

3) Publikációk, előadások, dolgozatok 

a) Megjelent idegen nyelvű szakmai publikáció alapján legfeljebb 30 pont adható. 

b) Megjelent magyar nyelvű szakmai publikáció alapján legfeljebb 10 pont adható. 

c) Szakmai előadás megtartásáért legfeljebb 10 pont adható. 

4) Tanulmányi versenyek (országos vagy területi) 

a) I. helyezés 20 pont 

b) II. helyezés 15 pont 

c) III. helyezés 10 pont 

d) Tanulmányi versenyen való részvétel 5 pont 

5) Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység 

a) szakmai rendezvényen, konferencián, csereprogramon való részvétel, koncerteken való 

fellépés, arról szóló előadás, vagy írásos jelentés, legfeljebb 10 pont adható. 

b) Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor) 

i) Az oktatásban való aktív szakmai közreműködésért intézetigazgatói igazolás alapán 

legfeljebb 10 pont adható. 

6) Világversenyeken elért sporteredményért 

a) I. helyezés 60 pont 

b) II. helyezés 55 pont 

c) III. helyezés 50 pont 

d) IV. helyezés 45 pont 

e) V. helyezés 40 pont 

f) VI. helyezés 35 pont 

 

7) Országos bajnokságon elért sporteredményért: 

a) I. helyezés 50 pont 

b) II. helyezés 45 pont 

c) III. helyezés 40 pont 

d) IV. helyezés 35 pont 

e) V. helyezés 30 pont 

f) VI. helyezés 25 pont 

8) MEFOB versenyen elért eredményért 

a) I. helyezés 30 pont 

b) II. helyezés 25 pont 

c) III. helyezés 20 pont 

d) IV. helyezés 15 pont 

e) V. helyezés 10 pont 

f) VI. helyezés 5 pont 

9) Szakterülethez kapcsolódó kiállításon, művészeti versenyen elért eredményért 

a) I. helyezés 30 pont 

b) II. helyezés 25 pont 

c) III. helyezés 20 pont 

 

d) Közéleti, és egyéb tevékenységi tevékenységért adható pontok 

1) Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, AISEC, rendezvények 

szervezése stb.) esetén a BDPK/SEK HÖK elnökének igazolása alapján legfeljebb 15 pont adható. 

2) Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység esetén a tevékenység megítélése 

szempontjából hiteles személy által kiállított igazolás alapján 10 pont adható. 

 

Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőjének közéleti tevékenységért nem adható pont! 

 

Amennyiben két vagy több hallgató azonos pontszámot ér el, akkor az értékelés során az utolsó két 

lezárt félév tanulmányi átlaga alapján kell a rangsort felállítani. Ha az utolsó két lezárt félév tanulmányi 

átlaga is megegyezik, akkor a ragsorolás a kumulált átlag alapján történik. 


