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Az elsőéves hallgatók esetében a tanulmányi eredmény alapján adható pontok számítása a 

felvételi eljárásban figyelembe vett felvételi pontok alapján történik. 

 

IM Nemzeti Kiválósági ösztöndíj 
 

A kiválósági ösztöndíj esetében a szerezhető pontok egy része (60 pont) tanulmányi pont, 

ennek maximuma a legmagasabb tanulmányi eredményhez tartozik, minimuma a pályázatban 

meghatározott minimum tanulmányi eredményhez (4,00). 

Az elsőéves hallgatók esetében az adott képzésen a legmagasabb felvételi pontszámhoz 

tartozik a pályázatban adható maximum tanulmányi pont (60 pont), a legkisebbhez a 

minimum (15 pont) tanulmányi pont. 

A minimum meghatározható központilag (pl. jogászképzésben a 460 pont) vagy az egyes 

intézmények esetén külön-külön szakok és finanszírozások figyelembe vételével. A felvételi 

pontok különbsége és a tanulmányi pontok különbsége alapján számítható 1 felvételi pont 

tanulmányi pont értéke. 

Mivel ebben a pontszámítási modellben a tizedes értékű tanulmányi pontokat egészre kell 

kerekíteni az erre vonatkozó általános szabályok szerint (05-től felfelé, az alatt lefelé). 

 

Mintaszámítás a központilag meghatározott ponthatár (pl. jogászképzés) esetében 
 

Max felvételi pontszám 500 Max tanulmányi pontszám 60 

Min. felvételi pontszám 460 Min. tanulmányi pontszám 15 

Különbség: 40  45 

1 felvételi pont tanulmányi pont értéke 45/40= 1,125 

    

Minta:    

470 felvételi pont 15+((470-460)*1,125)=15+11,25=26,25~26 

480 felvételi pont 15+((480-460)*1,125)=15+22,5=37,5~38 

 

Minta számítás intézményileg meghatározott ponthatár esetében 
 

Max (legmagasabb) felvételi 

pontszám 

425 Max tanulmányi pontszám 60 

Min. (legalacsonyabb) felvételi 

pontszám 

350 Min. tanulmányi pontszám 15 

Különbség: 75  45 

1 felvételi pont tanulmányi pont értéke 45/75= 0,6 

    

Minta:    

415 felvételi pont 15+((415-350)*0,6)=15+39=54 

380 felvételi pont 15+((380-350)*0,6)=15+18=33 

 

A fenti rendszer elméleti alapja, hogy a hallgatói juttatásokra vonatkozó 51/2007. (III.26.) 

Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében leírt rendelkezés, amely szerint: „A tanulmányi 

ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – 

biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért 

eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.” 



A pontszámítási modell az azonos képzésben, finanszírozási formában felvételiző hallgatók 

eredményét hasonlítja össze, ez a csoportképzés biztosítja a tanulmányi pontok arányos 

megállapítását a felvételi eredmények szerint. 

 

Amennyiben az államilag finanszírozott képzésre bejutott hallgatók és az önköltséges 

képzésre bejutott hallgatók felvételi eredményét egy csoportban hasonlítjuk össze, úgy a 

ponthatároknál a két képzést figyelembe véve a legnagyobb és a legalacsonyabb pontszám 

figyelembe vétele szükséges. (A fenti minta alapján 500 és 350)  

 

IM Tanulmányi ösztöndíj 
 

A tanulmányi ösztöndíj számítás az egyes egyetemek szabályzata szerint a súlyozott kredit 

index-ek alapján történik. Az elsőéves hallgatók esetében a felvételi pontszám és a 

kreditindex-ek megfeleltetése szükséges, azzal, hogy a legnagyobb kreditindexnek (5,00) az 

önköltséges képzési formában elért legmagasabb felvételi pontszám felel meg, a 

legalacsonyabbnak (3,50) pedig az önköltséges formában elért legalacsonyabb felvételi 

pontszám. 

A kredit-számítás a fent bemutatott minta logikának megfelelően történik.   


