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5/9. számú melléklet az EHJFR-hez 

 

Egyetemi Szakmai Ösztöndíj, Pro Juventute Díj, Egyetemi Közösségi Díj 

pontrendszer és a pályázathoz csatolandó dokumentumok 

 

Elérhető pontszámok szakmai tevékenység alapján (Egyetemi Szakmai Ösztöndíj, Pro Juventute 

Díj) 

 

TEVÉKENYSÉG PONTSZÁM 

Publikáció szakmai folyóiratban 5 pont/publikáció 

(Maximum 4 darab, 

kivéve doktorandusz 

pályázó) 

Idegen nyelven íródott 

publikáció esetén  

+ 5 pont / publikáció 

Szakmai előadás 5 pont/előadás Idegen nyelvű előadás 

esetén 

+5 pont / előadás 

Nemzetközi versenyen való részvétel(Csapatverseny 

esetén a pontszám arányosan osztódik.) 

1. helyezés 30 pont 

2. helyezés 25 pont 

3. helyezés 20 pont 

Különdíj 15 pont 

OTDK  

(A pontszám a szerzők számával osztódik.) 

1. helyezés 40 pont 

2. helyezés 30 pont 

3. helyezés 20 pont 

Különdíj 15 pont 

ITDK 

(A pontszám a szerzők számával osztódik.) 

1. helyezés 20 pont 

2. helyezés 15 pont 

3. helyezés 10 pont 

Különdíj 5 pont 

Egyéb országos verseny 

(Csapatverseny esetén a pontszám arányosan 

osztódik.) 

1. helyezés 25 pont 

2. helyezés 20 pont 

3. helyezés 15 pont 

Különdíj 10 pont 

Egyéb egyetemi verseny 

(Csapatverseny esetén a pontszám arányosan 

osztódik.) 

1. helyezés 10 pont 

2. helyezés 8 pont 

3. helyezés 6 pont 

Különdíj 4 pont 

TDK vezető 5 pont/félév 

tag 3 pont/félév 

Szakkollégium elnök 15 pont/félév 

titkár 10 pont/félév 

kabinettag 10 pont/félév 

tag 5 pont/félév 

Demonstrátori munka  5 pont/félév 

Egyéb  Egyedi elbírálás alapján, 

legfeljebb 50 pont. 
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Doktorandusz Önkormányzat/ Doktoranduszok 

Országos Szövetsége Tudományos Osztály  

elnök 15 pont/félév 

titkár 10 pont/félév 

elnökségi tag 10 pont/félév 

tag 5 pont/félév 

Tanulmányi átlag 

(A legutolsó lezárt aktív félévet követően megállapított 

kumulált átlag alapján az alábbi táblázatból, egészre 

kerekítve.) 

(Doktoranduszok esetén csak a képzési és kutatási 

szakaszban) 

 

3,00 alatt Nem jár pont 

3,00-3,24 10 pont 

3,25-3,49 15 pont 

3,50-3,74 20 pont 

3,75-3,99 25 pont 

4,00-4,09 30 pont 

4,10-4,19 32 pont 

4,20-4,29 34 pont 

4,30-4,39 36 pont 

4,40-4,49 38 pont 

4,50-4,59 40 pont 

4,60-4,69 42 pont 

4,70-4,79 44 pont 

4,80-4,89 46 pont 

4,90-4,99 48 pont 

5,00 50 pont 

 

Elérhető pontszámok közéleti tevékenység alapján (Pro Juventute Díj, Egyetemi Közösségi Díj) 

 

TEVÉKENYSÉG PONTSZÁM 

Érdekképviseleti 

szervezet 

Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat 

elnök 30 pont/félév 

elnökhelyettes 25 pont/félév 

referens 20 pont/félév 

irodavezető 15 pont/félév 

küldöttgyűlési tag 5 pont/félév 

Hallgatói 

Önkormányzat kari 

szervezete 

elnök 25 pont/félév 

alelnök 20 pont/félév 

referens 15 pont/félév 

irodavezető 10 pont/félév 

választmányi tag 5 pont/félév 

Szenátusi tag 7 pont/félév 

Kari Tanács tag 5 pont/félév 

Bizottság egyetemi bizottsági tag (pl.: 

HJB...) 

3 pont/félév 

kari bizottsági tag (pl.: 

HTVSZÜB, KÁVB)9 

2 pont/félév 

HÖK bizottsági tag 2 pont/félév 

                                                           
9 Módosította a 10/2019. (I. 30.) szenátusi határozat. 
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Sportoló országos vagy nemzetközi 

bajnokságokon is induló, 

rendszeresen sportoló 

10 pont/félév 

egyetem csapatában 

rendszeresen sportoló 

5 pont/félév 

Mentorprogram vezető 8 pont/év 

mentor 5 pont/év 

Publikáció egyetemi médiumban  2 pont / publikáció 

(Maximum 4 darab) 

 

Vezetői és publikációs tevékenység egyetemi 

médiumban 

Egyetemi folyóirat kari 

koordinátora 

15 pont/félév 

Publikációs tevékenység magyar nyelven: 2 pont 

/ publikáció  

angol nyelven: 4 pont 

(Maximum 4 darab) 

Egyéb  Egyedi elbírálás alapján, 

legfeljebb 50 pont. 

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

Szakmai tevékenység 

1. Publikáció: A művet leközlő kiadvány vonatkozó oldalai. A publikáció nem lehet TDK átírása. 

2. Szakmai előadás: Névre szóló felkérő levél/programfüzet vagy szervező igazolása. 

3. Nemzetközi verseny: Részvétel és elért helyezés igazolása. 

4. OTDK: Pecséttel ellátott, az eredményt tartalmazó igazolás. 

5. ITDK: Pecséttel ellátott, az eredményt tartalmazó igazolás. 

6. Országos/egyetemi tanulmányi verseny: Szervező által kiállított igazolás vagy oklevél. 

7. TDK tevékenység: TDK vezetője által kiállított igazolás. 

8. Szakkollégiumi tevékenység: A szakkollégium vezetője által kiállított igazolás. 

9. Demonstrátori munka: oktatási szervezeti egység (tanszék/intézet) vezető tanára által kiállított 

igazolás. 

10. Egyéb: Minden, ami az egyetem hírnevét szigorúan szakmai szemszögből növelte.  

11. Tanulmányi átlag: A kumulált átlagról a tanulmányi osztálytól kapunk igazolást, ezért azt nem kell 

csatolni.  

 

Közéleti tevékenység 

1. Érdekképviseleti szervezeti tagság: Az adott szervezet vezetője által kiállított igazolás, a vezetőségi 

tagságot az igazoláson minden esetben világosan fel kell tüntetni. Szakkollégiumok nem tartoznak az 

érdekképviseleti szervezetek közé. 

2. Országos vagy nemzetközi bajnokságon való részvétel: A sportághoz tartozó Országos Sportszövetség 

igazolása. Az egyetemi csapatban rendszeresen játszóknak, a testnevelő tanár, illetve az NKE SE 

igazolása szükséges.  

3. Mentor program: A hallgatói önkormányzat által kiállított igazolás. 

4. Cikk az egyetemi újságban: Megjelent cikk másolata. 

5. Egyéb: Minden, ami az egyetemi közéletet élénkítette. 

 

  


