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AZ MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZERE 
2022/2023. TANÉV 

 
I. TANULMÁNYI ÁTLAG ALAPJÁN MAXIMUM 50 PONT 
 
A számítás alapja a két utolsó aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott 
számtani átlaga. A pontozás a két félév átlagából számított számtani átlag szerint történik. 
 

átlag pont 

4,00 - 4,02 1 pont 

4,03 - 4,04 2 pont 

4,05 - 4,06 3 pont 

4,07 - 4,08 4 pont 

4,09 - 4,10 5 pont 

4,11 - 4,12 6 pont 

4,13 - 4,14 7 pont 

4,15 - 4,16 8 pont 

4,17 - 4,18 9 pont 

4,19 - 4,20 10 pont 

4,21 - 4,22 11 pont 

4,23 - 4,24 12 pont 

4,25 - 4,26 13 pont 

4,27 - 4,28 14 pont 

4,29 - 4,30 15 pont 

4,31 - 4,32 16 pont 

4,33 - 4,34 17 pont 

4,35 - 4,36 18 pont 

4,37 - 4,38 19 pont 

4,39 - 4,40 20 pont 

4,41 - 4,42 21 pont 

4,43 - 4,44 22 pont 

4,45 - 4,46 23 pont 

4,47 - 4,48 24 pont 

4,49 - 4,50 25 pont 

átlag pont 

4,51 - 4,52 26 pont 

4,53 - 4,54 27 pont 

4,55 - 4,56 28 pont 

4,57 - 4,58 29 pont 

4,59 - 4,60 30 pont 

4,61 - 4,62 31 pont 

4,63 - 4,64 32 pont 

4,65 - 4,66 33 pont 

4,67 - 4,68 34 pont 

4,69 - 4,70 35 pont 

4,71 - 4,72 36 pont 

4,73 - 4,74 37 pont 

4,75 - 4,76 38 pont 

4,77 - 4,78 39 pont 

4,79 - 4,80 40 pont 

4,81 - 4,82 41 pont 

4,83 - 4,84 42 pont 

4,85 - 4,86 43 pont 

4,87 - 4,88 44 pont 

4,89 - 4,90 45 pont 

4,91 - 4,92 46 pont 

4,93 - 4,94 47 pont 

4,95 - 4,96 48 pont 

4,97 - 4,98 49 pont 

4,99 - 50 50 pont 

 
 

II. TUDOMÁNYOS, SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK (A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁIG A 

TÁMOGATOTT SZAKON ELÉRT EREDMÉNYEK) MAXIMUM 40 PONT 
 
Figyelem! Kizárólag olyan teljesítményeket lehetséges pontozni, amelyek az utolsó két aktív 
félévből származnak, vagy a támogatott szakon keletkeztek, de még nem kerültek benyújtásra a 
Kiválósági ösztöndíj pályázatra. 
 

tevékenység megnevezése pont 

helyi/egyetemi verseny részvétel 2 pont 
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tevékenység megnevezése pont 

helyi/egyetemi verseny helyezés (1-3) 10 pont 

országos tanulmányi verseny és/vagy esettanulmányi verseny részvétel 4 pont 

országos tanulmányi verseny és/vagy esettanulmányi verseny helyezés (4-10) 10 pont 

országostanulmányi verseny és/vagy esettanulmányi verseny helyezés (1-3) 20 pont 

OTDK nevezés és/vagy részvétel 6 pont 

OTDK különdíj 30 pont 

OTDK helyezés (1-3) 40 pont 

TDK helyezés (1-3) 20 pont 

TDK nevezés és/vagy részvétel 3 pont 

tantervben szereplő szakmai gyakorlat teljesítése félévenként 2 pont 

részvétel egyetemi vagy kari szakmai programokban félévenként 6 pont 

Nyári Egyetem részvétel 6 pont 

egyetemi mentorcsoport tagság félévenként 2 pont 

egyetemi vagy külsős (az Egyetem által elfogadott) szakmai workshop részvétel 2 pont 

szakmai diákszervezeti tagság (extrakurrikuláris kurzus teljesítése nélkül, 
félévenként) 

2 pont 

szakkollégiumi tagság (beleértve a tárgyfélévben esedékes extrakurrikuláris egész 
féléves kurzus teljesítését, félévenként) 

6 pont 

szakkollégiumi tisztség (a tagságért járó pontszámon felül) félévenként 4 pont 

szakkollégiumi kurzus szervezése (a tagságért járó pontszámon felül) kurzusoként 4 pont 

szakkollégiumi vitaest/előadás szervezője/főszervezője eseményeként 2 pont 

extrakurrikuláris (tanterven felüli) kurzus teljesítése, 
extrakurrikuláris certificate (-1 ponttal kevesebb, ha a certificate sima kurrikuriális) 
a képzés hosszától függően, 3 pont jár a legalább 1 félévig tartó kurzusra 

2-4-6 pont 

egyetemi szakmai rendezvény támogatása, szervezése, főszervezése, Felvételi 
Bizottság hallgatói tagja rendezvényenként/ eljárásonként, az ellátott munka 
függvényében 

2-4-6 pont 

A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás nemzetközi folyóirat cikk első 
szerzője cikkenként 

40 pont 

A-B kategóriás hazai vagy A-B-C kategóriás nemzetközi folyóirat cikk szerzője 
cikkenként 

30 pont 

C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi folyóirat cikk első szerzője 
cikkenként 

30 pont 

C kategóriás hazai vagy D kategóriás nemzetközi folyóirat cikk szerzője 
cikkenként 

20 pont 

D kategóriás hazai vagy konferenciakötet cikkenként 10 pont 

szabadalom, újítás 1-15 pont 

publikáció1 
hazai publikáció publikációnként 
nemzetközi publikáció publikációként 

 
1-10 pont 
10-20 
pont 

tudományos egyesületben végzett munka 1-10 pont 

kollégiumi szakmai körben végzett munka 1-15 pont 

                                                           
1 A publikációk ezen kategóriájában összesen maximum 20 pont szerezhető. 
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tevékenység megnevezése pont 

demonstrátori, tanszéki tudományos munka 1-5 pont 

oktatás a reguláris képzésben félévenként 10 pont 

nyelvvizsgák2 

minden felsőfokú C típusú általános vagy szakmai nyelvvizsga 6 pont 

minden középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga 5 pont 

minden középfokú C típusú általános nyelvvizsga 3 pont 

minden felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga (ha nincs e nyelvből C típusú 
nyelvvizsgája a pályázónak) 

2 pont 

minden középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga (ha nincs e nyelvből C típusú 
nyelvvizsgája a pályázónak) 

1 pont 

minden alapfokú C típusú nyelvvizsga 1 pont 

egyéb tudományos vagy szakmai tevékenység3 1-5 

myBRAND Kiválósági Mentorprogramban való részvétel 20 pont 

 
 

III. KÖZÉLETI, KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG MAXIMUM 10 PONT 
 

tevékenység pont 

HÖK középvezető 5 pont 

HÖK felsővezető 10 pont 

szakkollégiumi, diákszervezeti tagság 4 pont 

szakkollégiumi, diákszervezeti vezetőségi pozíció betöltése 6 pont 

kiemelkedő sporttevékenység: országos sportversenyen való részvétel 
(eredményenként) 

4 pont 

kiemelkedő sporttevékenység: nemzetközi sportversenyen való részvétel 
(eredményenként) 

10 pont 

diákköri/HÖK vagy egyéb nem szakmai tudományos konferencia részvétel 
(részvételenként) 

3 pont 

 

                                                           
2 Egy-egy nyelvből csak a legmagasabb pontszám számolható. Csak a vizsgált 2 félévben az adott szak KKK-ban 
előírtakon felül i nyelvvizsgáért adható a táblázatban foglaltak szerint. Nyelvvizsgáért összesen maximum 10 pont 
adható. 
3 Ezen a jogcímen maximum 10 pont szerezhető. 


