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A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOK PONTRENDSZERE 

2022/2023-as tanév 

 

Az NFÖ pályázatok értékelésnél elérhető maximális pontszám 100 pont, a következő megoszlásban. 

 

I. Tanulmányi eredmény max. 50 pont 

II. Nyelvvizsgák max. 20 pont 

III. Szakmai és tudományos tevékenység  max. 20 pont 

IV. Közéleti, sport és egyéb tevékenység max. 10 pont 

Elérhető maximális pontszám összesen 100 pont 

 
Az I-IV. kategóriák esetében az alábbi eredményeket kell figyelembe venni. 

 

I. Tanulmányi eredmény 

Az elérhető maximális részpontszám 50 pont, amely a pályázat benyújtását megelőző két lezárt szemeszter 
tanulmányi eredményének súlyozott tanulmányi átlaga alapján számítandó. 
 

Súlyozott tanulmányi átlag Pontérték 

5,00 50 

4,8 45 

4,6 40 

4,4 35 

4,2 30 

4,0 25 

 
II. Nyelvvizsgák 

Az elérhető maximális részpontszám 20 pont. Azonos nyelvből tett több nyelvvizsga esetén csak a 
legmagasabb pontértéket kell figyelembe venni, azzal, hogy az általános és a szakmai nyelvvizsga-
pontszámok összeadhatóak. 
 

Nyelvvizsga típusa Pontérték 

Középfokú 'C' típusú nyelvvizsga 6 

Felsőfokú 'A' vagy 'B' típusú nyelvvizsga 8 

Felsőfokú 'C' típusú nyelvvizsga 14 

Szakmai középfokú 'A' vagy 'B' típusú nyelvvizsga 6 

Szakmai középfokú 'C' típusú nyelvvizsga 12 

Szakmai felsőfokú 'A' vagy 'B' típusú nyelvvizsga 16 

Szakmai felsőfokú 'C' típusú nyelvvizsga  20 
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III. Szakmai és tudományos tevékenység 

Az elérhető maximális részpontszám 20 pont. Adott versenyen való részvétel és helyezés vagy különdíj 
megszerzése esetén csak a magasabb pontértékkel járó teljesítmény vehető figyelembe. Az OTDK 
esetében az egyfelől pályázói részvételért vagy helyezésért, illetve másfelől az opponensi részvételért vagy 
díjért járó pontszámok összeadhatók. 
 

 Teljesítmény Pontérték 

a)  OTDK I. helyezés 15 

b)  OTDK II. helyezés 12 

c)  OTDK III. helyezés 10 

d)  OTDK különdíj  8 

e)  OTDK legjobb opponens díj  6 

f)  Pályázói részvétel az OTDK-n 4 

g)  Dolgozat opponálása az OTDK-n 2 

h)  Tanszéki demonstrátori tevékenység a pályázat beadását 
megelőző két félévben 

4 

i)  A pályázat beadását megelőző két félévben megjelent 
tudományos publikáció 

1,5 pont/publikáció, 
de max. 15 pont 

j)  Országos szakmai/tudományos versenyen elért I. helyezés 
 

8 

k)  Országos szakmai/tudományos versenyen elért II. helyezés 
 

6 

l)  Országos szakmai/tudományos versenyen elért III. helyezés 
vagy különdíj 

4 

m)  Országos szakmai/tudományos versenyen való részvétel  2 

n)  Regionális vagy helyi szakmai/tudományos versenyen elért I. 
helyezés 

5 

o)  Regionális vagy helyi szakmai/tudományos versenyen elért II. 
helyezés 

3 

p)  Regionális vagy helyi szakmai/tudományos versenyen elért III. 
helyezés 

2 

q)  Regionális vagy helyi szakmai/tudományos versenyen való 
részvétel  

1 

r)  Nemzetközi perbeszédversenyen vagy egyéb szakmai 
versenyen elért helyezés vagy különdíj 

15 

s)  Nemzetközi perbeszédversenyen vagy egyéb szakmai 
versenyen való részvétel 

8 

t)  Országos tudományos publikációs pályázaton elért I. helyezés 
 

12 

u)  Országos tudományos publikációs pályázaton elért II. helyezés 
 

10 

v)  Országos tudományos publikációs pályázaton elért III. 
helyezés 

8 

 
 
A j)-v) szempontok esetében a pontérték akkor adható meg, ha az érintett verseny felhívása nyilvánosan 
meghirdetésre került.  
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IV. Közéleti, sport és egyéb tevékenység 

Az elérhető maximális részpontszám 10 pont. Egyidejű ÓNSZ tagság és ÓNSZ tisztségviselés esetén, 
illetőleg egyidejű TDK titkári tisztség és TDK tagság csak a magasabb pontértékű státusz vehető 
figyelembe. 
 

 
 

Tagság, tisztség vagy tevékenység Pontérték 

a)  ÁJK Hallgatói Önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese 4 

b)  ÁJK Hallgatói Önkormányzat elnöki megbízott, referens 3 

c)  Hallgatói képviselő 2 

d)  ÓNSZ alelnök 4 

e)  ÓNSZ tagozatvezető 3 

f)  ÓNSZ tagság 2 

g)  TDK titkár 3 

h)  TDK tagság 1 

i)  ELSA.FÉK, Fúzió, Sportolaw elnökségi tag  2 

j)  ELSA, FÉK, Fúzió, Sportolaw tagság  1 

k)  Media Iuris főszerkesztő 2 

l)  Media Iuris szerkesztő 1 

m)  Díjazott nemzetközi sport teljesítmény 5 

n)  Díjazott országos sport teljesítmény 3 

o)  Díjazott megyei sport teljesítmény 2 

 
 
PTE ÁJK PÖB 
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