
46/2021. (V.27.) szenátusi határozat 1. sz. melléklete 

 

1. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzat (a 

továbbiakban: TJSZ) 7. § [A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíja] (2), (6) és 

(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

7. § [A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíja] (…) 

 

„(2) A Bókay Ösztöndíjat az egyetem pénzbeli juttatásként fizeti ki minden hónap 

10. napjáig. Az adott félév első két hónapjára eső ösztöndíjat lehetőség szerint a 

félév harmadik hetének végéig, de legkésőbb a félév 2. hónapjának 10. 

napjáig kerül fizeti ki az egyetem. (…) 

 

(6) Az egyetemre felvételt nyert hallgató a beiratkozását követő első képzési 

időszakban Bókay Ösztöndíjban nem részesülhet. Az átvételre került hallgató az 

átvételt követő első félévben legfeljebb a bronz fokozatú és annak megfelelő 

összegű ösztöndíjban részesülhet, egyebekben a jogosultságot úgy kell 

megállapítani, mint ha tanulmányi eredményét az egyetemen, illetve az adott 

képzésben érte volna el.  

 

(7) Bókay Ösztöndíjban az egyetem homogén csoportok (1) bekezdés szerinti 

hallgatóinak legfeljebb 50-50 %-a részesíthető.” 
 

(2) A TJSZ 7/A. § [A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíjának odaítélése, az 

összeg megállapítása] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7/A. § [A Semmelweis Egyetem Bókay János Ösztöndíjának odaítélése, az összeg 

megállapítása]  

(1) A Bókay Ösztöndíj odaítélésének alapja a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag. 

A kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (továbbiakban: tanulmányi ösztöndíj 

átlag) meghatározásánál a felvett, de nem teljesített tárgy érdemjegyét 

elégtelennek kell tekinteni.   

(1a) A kreditátviteli kérelemmel befogadott, nem az adott képzésen, szakon 

teljesített tárgyak eredménye és kreditértéke nem kerül beszámításra sem a 

tanulmányi ösztöndíj átlagba, sem a félévben teljesített kreditek számába.   

(2) A Bókay Ösztöndíj az alábbi fokozatokban nyerhető el:  

a) gyémánt fokozat,  

b) arany fokozat,  

c) ezüst fokozat,  

d) bronz fokozat,  

e) részleges ösztöndíj.  
 



(3) Minden félév második hónapjának végéig az oktatási rektorhelyettes A félév 

lezárultát követően a SzEB homogén hallgatói csoportonként megállapítja a (2) 

bekezdés a)-d) fokozatú ösztöndíjak elnyeréséhez várhatóan szükséges 

tanulmányiátlag-értékeket (továbbiakban: előzetes határértékét), és erről 

tájékoztatja a hallgatókat, valamint a korábbi félévekben megállapított 

tanulmányiátlag-értékek hallgatók számára történő megismerhetőségét 

biztosítja. 

(4)  Az előzetes határértékek megállapítását úgy kell elvégezni, hogy becsülten – 

különösen a korábbi évek tanulmányi eredményeire figyelemmel – a hallgatók  

a) legfeljebb 1/40 része érje el a gyémánt fokozat,  

b) legalább 4/40 része érje el az arany fokozat,  

c) legalább 9/40 része érje el az ezüst fokozat,  

d) legalább 17/40 része érje el a bronz fokozat előzetes határértékét.  

(5)  Az egyes előzetes határértékek értékét elérő hallgatók száma alapján a félév 

lezárultát követően az oktatási rektorhelyettes az előzetes határérték 

módosításával megállapítja a (2) bekezdés a)-d) fokozatú ösztöndíjak 

elnyeréséhez szükséges végső tanulmányiátlag-értékeket (a továbbiakban: 

végleges határértékek), ennek hiányában a végleges határérték megegyezik az 

előzetes határértékkel. Törekedni kell arra, hogy a végleges határérték csak 

kivételesen indokolt esetben legyen magasabb az előzetes határértéknél. Az 

előzetes határértéknél magasabb végleges határértéket kell megállapítani a 

homogén hallgatói csoportok egy részében vagy mindegyikében, ha ez a 7. § (7) 

bekezdésben meghatározott feltétel teljesítése csak így biztosítható.  

(6) A Bókay Ösztöndíj (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti fokozatában az részesül, aki 

a megelőző félévben az adott fokozathoz tartozó végleges határértéket elérte, de 

az eggyel magasabb fokozat végleges határértékét nem érte el, és legalább 24 

23 kreditet felvett megszerzett.  

(7) A Bókay Ösztöndíj részleges fokozatában részesül, aki legalább az arany 

fokozathoz tartozó végleges határértéket elérte, és 12 és 23 22 közötti kreditet vett 

fel, továbbá aki az ezüst fokozat végleges határértékét elérte, és 18 

és 23 22 közötti kreditet vett fel teljesített.  

(8) Az első hónapra eső havi ösztöndíj mértékét az előzetes határértékek alapján is 

meg lehet állapítani, mely esetben a fennmaradó hónapokra eső összegeket 

szükség esetén a végleges határértékek alapján módosítani kell.  

(9) Az ösztöndíj mértékét az egyes fokozatokban, és a felvett kreditszám függvényé

ben a III.4. - 5. melléklet tartalmazza.  

(10) Indokolt esetben, különösen, ha az adott homogén hallgatói csoportban 5,00-

os tanulmányi átlagot elérő hallgatók száma meghaladja a (4) bekezdés a) pont 

szerinti arányt, a gyémánt fokozat ösztöndíj összege a (9) bekezdés szerintinél 

alacsonyabban, de legalább az arany fokozathoz tartozó összeget meghaladó 

mértékben is meghatározhatja az oktatási rektorhelyettes SzEB.  

(11) Az előzetes és a végleges határértékek, valamint az ösztöndíj-jogosultság 

megállapításához a tanulmányi osztályok szükség esetén adatot szolgáltatnak az 

Oktatásigazgatási Hivatal és a SzEB részére, amely az oktatási rektorhelyettes 

SzEB döntéshozatalát előkészíti.  

(12) Az általános szabályoktól eltérően az ÁOK blokkosított oktatásban tanuló IV. 

VI. évfolyam tavaszi félévére és V., VI. évfolyam őszi vagy tavaszi 



félévére bejelentkezett hallgatók Bókay Ösztöndíjra való jogosultságának és az 

ösztöndíj összegének a meghatározása a teljes tanulmányi időre számított 

(kumulált), kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag alapján történik. Nem 

részesülhet Bókay Ösztöndíjban az a hallgató, aki ezen a VI. évfolyamok 1. 

illetve 2. félévére nem első alkalommal jelentkezett be.  

(13) A (12) bekezdés rendelkezéseit a 2021/2022. tanév I. félévétől felmenő 

rendszerben kell alkalmazni. 

 

(3) A TJSZ 7/B. § [A homogén hallgatói csoportok] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7/B. § [A homogén hallgatói csoportok]  

  

(1) A hallgatókat minden tavaszi félévben, a tavaszi félévben folyósítandó Bókay 

Ösztöndíj meghatározása során kell homogén hallgatói csoportokba 

sorolni. Az őszi félévben folyósítandó Bókay Ösztöndíj vonatkozásában a 

hallgató ugyanabba a homogén hallgatói csoportba tartozik, mint amelyikbe a 

tavaszi félévben tartozott vagy tartozott volna. 

 

(2) A homogén hallgatói csoportokat a szakirányon, szakirány hiányában a szakon 

belüliévfolyamok alkotják. Ettől eltérően orvosi diagnosztikai analitikus, valam

int egészségügyi szervező alapszakokon a homogén hallgatói csoportokat a 

specializáción belüli évfolyamok alkotják.  

  

(3) Az évfolyamok valamelyikébe történő besoroláshoz meg kell határozni, hogy 

a tanév félév megkezdése előtt melyik volt az az év, amelyikben a hallgató 

legkorábban végbizonyítványt szerezhet, tekintettel a mintatantervben szereplő 

kötelező tárgyak előkövetelményeire. Azonos évfolyamba tartoznak azok a 

hallgatók, akiknél ez az év megegyezik. 

 

(4) A besorolást a Tanulmányi Osztály köteles ellenőrizni a félév lezárásakor és 

meggyőződni a NEPTUN rendszerben szereplő besorolás helyességéről.”  

  

(4)  A TJSZ 16/A. § [A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának kiírása] a következő 

(7) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A (6) bekezdésben meghatározottak vonatkozásában a pályázati kiírásban 

foglalt elbírálási kritériumok és a pályázati kiírás egyéb formai és tartalmi 

kérdései tekintetében a Hallgatói Önkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A 

Hallgatói Önkormányzat egyetértési jogát a Hallgatói Önkormányzat Kari 

vezetője a pályázati kiírás aláírásával igazolja.” 

(5)  A TJSZ 16/F. § [A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj különös rendelkezései az Általános 

Orvostudományi Karon] (3) bekezdés f) pontjának fa) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

 



 (3) A pályázat mellékletei: (…) 

f) közéleti tevékenység: 

„fa) A HÖK elnökének/részönkormányzati elnökének, vagy  az Egyetem 

hallgatóinak érdekében létrejött szervezet elnökének igazolása szükséges, amely 

tartalmazza az aktív félévek számát, valamint a betöltött tisztségeket és azok 

időtartamát” 
 

(6)  A TJSZ 24/A. § [A kollégiumi díj] (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„ (1) A kollégiumi díjról a kollégista hallgatót a NEPTUN-rendszerben történő 

rögzítéssel értesíti a Kollégiumok Igazgatósága. A hallgató a kollégiumi díjat 

havonta, minden hónap 10. 15. napjáig köteles megfizetni.” 
 

(7)  A TJSZ 24/B. § [A hallgatók által fizetendő egyéb díjak] (4) bekezdésének helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(4) Az egyéb díjakból befolyó bevétel 50%-a a Kart illeti meg, 50%-át a rektori vis 

maior keretbe kell helyezni. A rektori vis maior keretbe és a Karokhoz kerülő részt 

a hallgatók javát szolgáló, hallgatói célú fejlesztésekre és egyéb ilyen kiadásokra kell 

felhasználni, amely során a HÖK-öt javaslattételi jog, a kancellárt az általános 

szabályok szerinti egyetértési jog illeti meg.” 
 

2. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-3. melléklet A hallgatókért végzett közösségi 

munka pontrendszere a kollégiumi elhelyezés esetében a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„a) a Hallgatói Önkormányzat által nyilvántartott öntevékeny csoport hallgatói 

egyesület tagja        2 pont  

 kivéve:  

kollégiumi bizottság munkájában, kollégiumi önszerveződő körben, sporteseményen, 

stb. részt vett       2-6 pont  

(kollégiumi bizottság javaslata alapján)” 

 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-3. melléklet A hallgatókért végzett közösségi 

munka pontrendszere a kollégiumi elhelyezés esetében e)-f) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„e)  a Hallgatói Önkormányzat által nyilvántartott öntevékeny csoport Hallgatói 

egyesület vezetőségi/elnökségi tagja     5 pont   

 a Hallgatói Önkormányzat által nyilvántartott öntevékeny csoport hallgatói 

egyesület vezetője, Kollégiumi Albizottság vezetője    8 pont  



Hallgatói Önkormányzat évfolyamképviselő kari hallgatói részönkormányzat 

elnökségi tag/bizottsági elnök/munkacsoportvezető, Hallgatói Önkormányzat kari 

vezető helyettes kari  hallgatói részönkormányzat alelnök/elnökhelyettes  

10 pont  

egyetemi HÖK referens Hallgatói Önkormányzat bizottsági vezető 15 pont 
 

f) egyetemi HÖK alelnök2      20 pont 

Hallgatói Önkormányzat kari hallgatói részönkormányzat elnök  vezető  

 20 pont” 
 

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-3. melléklet A hallgatókért végzett közösségi 

munka pontrendszere a kollégiumi elhelyezés esetében utolsó számozatlan mondata 

hatályon kívül helyezésre kerül: 

 

„Hallgatói egyesületnek minősül: MOE(BOE), MFHE, HUPSA, IÖCS, Medikus 

Zenekar. ’ 
 

3. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-5. melléklet A Bókay János ösztöndíj fokozatai és 

az ösztöndíj összege táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 A B C D  

1 
felvett  meg

szerzett kredit

szám 

tanulmányi átlag eléri… 

 

2 

a gyémánt fokozat 

határértékét 

az arany fokozat 

határértékét 

az ezüst fokozat 

határértékét 

a bronz fokozat 

határértékét 

 

3 

23 24 kredit 

vagy több 

 

50 000 Ft 

 

33 200 Ft 

 

20 000 Ft 

 

10 500 Ft 

 

4 

18-23 22 

kredit 

 

25 000 Ft 

 

16 600 Ft 

 

10 000 Ft 

 

- 

 

5 

12-17 

kredit 

 

12 500 Ft 

 

8 300 Ft 

 

- 

 

- 

„ 

4. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-6.1. melléklet A nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjra pályázók rangsorolása a tanulmányi munka, a  nyelvismeret, a tudományos 



és szakmai tevékenység valamint az egyetemi közéleti és  sporttevékenység figyelembe 

vételével, az alábbiak szerint történik az ÁOK-n 3. pontjának f) alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

3. Tudományos és szakmai tevékenység  

 

„f.) Mentőzés, egyéb ápolási tevékenység vagy egyéb igazolt, regisztráción 

alapuló, az egészségügyi ellátással összefüggésben végzett szakmai tevékenyég 

(segédápolói, ápolói munka,  fizetett ügyelet, önkéntes segítői tevékenység 

stb.)/munkavégzésre irányuló szerződés másolata  olyan kivonata  szükséges, 

amely tartalmazza a tevékenység igazoláshoz szükséges adatokat, valamint az 

elvégzett munkatartam igazolása, melyből megállapítható az eddig  elvégzett 

munkaórák száma.” 

 

 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-6.1. melléklet A nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjra pályázók rangsorolása a tanulmányi munka, a  nyelvismeret, a tudományos 

és szakmai tevékenység valamint az egyetemi közéleti és  sporttevékenység figyelembe 

vételével, az alábbiak szerint történik az ÁOK-n 4. a) pontjának aa)-ag) alpontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

4. Egyetemi közéleti és sportteljesítmény (a hallgató összteljesítményének maximum 

10 %-a)  

a.) Egyetemi közéleti tevékenység: (a szervezet vezetőjének igazolása szükséges, egy 

szervezeten belül az adott időben betöltött legmagasabb tisztség után jár a pont, tört 

évig betöltött tisztség esetén a pontok arányosan járnak) 

„aa.) MOE / MFHE / MGYE / IÖCS / egyéb hallgatói szervezet  nyilvántartott 

öntevékeny csoport aktív tag: 2 pont/év  

ab.) Hallgatói önkormányzat aktív tagja 3 pont/év  

ac.) MOE - MFHE - MGYE – IÖCS  nyilvántartott öntevékeny csoport 

vezetőségi tagok 6 pont/év  

ad.) Hallgatói Önkormányzat részönkormányzata: elnökségi tag/ bizottsági elnök 

munkacsoport-vezető  évfolyam képviselő 8 pont/év  

ae.) Hallgatói Önkormányzat referens/MOE – MFHE - MGYE elnök/  

IÖCS  bizottsági vezető / nyilvántartott öntevékeny csoport elnök, alelnök 10 

pont/év  

af.) Hallgatói Önkormányzat részönkormányzati alelnök  kari vezető helyettes 

12 pont/év  

ag.) Hallgatói Önkormányzat részönkormányzati elnök  kari vezető, „Hallgatói 

Önkormányzat  alelnök/HÖOK választmányi tag 15 pont/év 
 

 

 



5. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-6.2. melléklet A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

elbírálási rendjének és feltételeinek kari elbírálási  szempontjai (1) bekezdés c) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálásának pontozási rendszere 

(…) 

 

„c) Egyéb tevékenység 

 a pontszám igazolt tevékenységenként adható, 

 az adott szervezetben betöltött legmagasabb tisztség alapján jár csak pont, 

 hallgatói egyesület: MOE, MFHE, HUPSA, IÖCS, Semmelweis Zenekar, 

kollégiumi diákbizottság, kollégiumi szakmai klub, 

 közéleti tevékenysége alapján, csak azért a tisztségért adható pont, melyet az adott 

személy a pályázat beadási határideje előtti 365 napban legalább 200 napig 

betöltött, 125-200 nap között a pontszám fele adható 

 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE PONT 

HALLGATÓI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 

EHÖK elnök 5 

EHÖK alelnök 3 

EHÖK Elnökség tagja 2 

Hallgatói Önkormányzat kari hallgatói részönkormányzat elnök vezető 3 

Hallgatói Önkormányzat kari hallgatói részönkormányzat alelnök vezető 

helyettes 

2 

kari hallgatói részönkormányzat elnökségi tag-bizottsági elnök évfolyamképviselő 1 

hallgatói egyesület nyilvántartott öntevékeny csoport elnöke  2 

hallgatói egyesület  nyilvántartott öntevékeny csoport vezetőségi/elnökségi tagja  1 

AKTÍV, EREDMÉNYES, ILL. KIEMELKEDŐ SPORTTEVÉKENYSÉG 1 

KIEMELKEDŐ TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS 

TEVÉKENYSÉG  

1 

NYELVVIZSGA MEGSZERZÉSE  

államilag elismert nyelvvizsga, ha azt a hallgató az utolsó két aktív félévében 

szerezte (azonos nyelvből csak a legmagasabb szintű nyelvvizsgára adható 

többletpont)  

 

nyelvenként középfokú„C” 2 

 középfokú „A” vagy „B” 1 

 felsőfokú   „C” 4 

 felsőfokú A” vagy „B” 2 



6. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-6.3 melléklet Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

elbírálási pontrendszere (EKK) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZÓ 

HALLGATÓK RANGSOROLÁSA AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT 

TÖRTÉNIK: 

 
 I. TANULMÁNYI MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY 
 

A. TANULMÁNYI EREDMÉNY:  
teljes tanulmányi időre számított, kreditekkel súlyozott átlag 4,00-t meghaladó része * 100 

 

B. SE EKK HALLGATÓI JOGVISZONY KERETÉBEN TANULMÁNYI VERSENYEN ELÉRT 

 I. helyezés           8 pont 

 II. helyezés          6 pont 

 III. helyezés          4 pont 

 

C. NYELVISMERET 

Egy nyelvből csak egy, a legtöbb pontot érő nyelvvizsga kerül beszámításra (A+B=C)  

és a nyelvvizsgák számától és típusától függetlenül legfeljebb 12 pont szerezhető! 

 Államilag elismert felsőfokú „C” típusú vizsga    12 pont  

 Államilag elismert felsőfokú „A” vagy „B” típusú vizsga     6 pont 

 Államilag elismert középfokú „C” típusú vizsga      8 pont 

 Államilag elismert középfokú „A” vagy „B”       4 pont  
 

II. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
 

Ugyanazon témában (tartalmilag azonos címmel) beadott TDK munka, konferencia részvétel, cikk, 

rektori pályamunka, szakmai konferencia esetén a legmagasabb pontszámot érő kritériumot 100%-

ban, a többit 50%-ban vesszük figyelembe. 
 

A. TDK MUNKA, KONFERENCIA 

 TDK munka          3 pont/félév 

 egyetemi TDK konferencia I. helyezés     16 pont 

 egyetemi TDK konferencia II. helyezés     12 pont 

 egyetemi TDK konferencia III. helyezés       8 pont 

 részvétel megtartott előadással          4 pont 

 országos TDK konferencia I. helyezés     16 pont 

 országos TDK konferencia II. helyezés     12 pont 

 különdíj vagy III. helyezés       10 pont 

 részvétel megtartott előadással        8 pont 

 külföldi TDK konferencia (pl. Marosvásárhely) az országos TDK 

konferencia pontjaival megegyező azzal, hogy ugyanazon előadásra – ha 

országos és külföldi TDK konferencián is szerepel – csak egyszer 

adható (a magasabb) pontszám 
 

B. REKTORI PÁLYAMUNKA 

 I. helyezés         16 pont 

 II. helyezés        12 pont 

 III. helyezés          8 pont 
 



C. TUDOMÁNYOS CIKK, KONFERENCIA RÉSZVÉTEL 

 hazai lapban tudományos cikk      18 pont 

 nemzetközi lapban tudományos cikk     20 pont + IF * 15 

 könyvfejezet        20 pont 

 absztrakt/poszter tudományos konferencián      8 pont 

 tudományos konferencia részvétel     2 pont/konferencia 

 tudományos konferencia részvétel előadás tartásával   4 pont/konferencia 
 

D. DEMONSTRÁTORI MUNKA         4 pont/félév 
 

III. EGYÉB  
 

maximum az I-II. szerinti saját összpontszám 10%-a 

 

A. SPORT ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 
 

a) a Hallgatói szervezet (HÖK) aktív tagja        2 pont/év 

b) Hallgatói szervezet (HÖK) elnökségi tagja        8 pont/év 

c) HÖK kari vezető        10 pont/év 

d) HÖK alelnök, elnök         15 pont/év 

e) Országos sportversenyen részvétel        4 pont 

f) Igazolt egyesületi sportoló         4 pont 

g) Országos sportversenyen elért helyezések 

 I. helyezés         10 pont 

 II. helyezés          8 pont 

 III. helyezés          6 pont 

h) Nemzetközi sportversenyen részvétel      12 pont 

i) Nemzetközi sportversenyen elért helyezések 

 I. helyezés         20 pont 

 II. helyezés        16 pont 

 III. helyezés        15 pont 

j) Medikus kupa csapattag (ha a versenyen is részt vesz sportolóként) 2 pont/kuparészvétel 

 

B. EGÉSZSÉGÜGYI/SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN, A HALLGATÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA 

ALATT, NEM GYAKORLATKÉNT VÉGZETT DÍJAZÁS NÉLKÜLI/ÖNKÉNTES MUNKA 

         1 pont / 40 óra 
 

 

7. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-6.4. melléklet Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

elbírálási pontrendszere (FOK) 8. pontjának táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. közéleti tevékenység (maximum 50 pont):  

 tag  vezetőségi tag 

HÖK  2 pont/félév  5 pont/félév 

IÖCS  2 pont/félév  5 pont/félév 

MFHE/MOE  2 pont/félév  5 pont/félév 



Kollégiumi bizottság  2 pont/félév  5 pont/félév 

 

8. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzat III.4.-6.5. melléklet A köztársasági nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj pályázatok elbírálásának  pontrendszere (GYTK) 7. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

A köztársasági nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok 

elbírálásának pontrendszere (GYTK) 
 

1. Tanulmányi eredmény munka:  

 

a.) tanulmányi eredmény:  

Az utolsó két félév átlagának (súlyozott tanulmányi átlag) minimum 4,50-nek kell lenni.  

A már lezárt félévek súlyozott tanulmányi átlagainak átlaga:  

4,01-4,04 1 pont  

4,05-4,08  2 pont  

4,09-4,12  3 pont  

4,13-4,16  4 pont  

4,17-4,20  5 pont  

4,21-4,24  6 pont  

4,25-4,28  7 pont  

4,29-4,32  8 pont  

4,33-4,36  9 pont  

4,37-4,40  10 pont  

4,41-4,44  11 pont  

4,45-4,48  12 pont  

4,49-4,52  13 pont  

4,53-4,56  14 pont  

4,57-4,60  15 pont  

4,61-4,64  16 pont  

4,65-4,68  17 pont  

4,69-4,72  18 pont  

4,73-4,76  19 pont  

4,77-4,80  20 pont  

4,81-4,84  21 pont  

4,85-4,88  22 pont  

4,89-4,92  23 pont  

4,93-4,96  24 pont  

4,97-5,00  25 pont  

 

b.) tanulmányi verseny 

I. helyezés: 8 pont  

II. helyezés: 6 pont  

III. helyezés: 4 pont  

2. Nyelvismeret 

 



alapfokú: 6 pont 

középfokú: 8 pont 

felsőfokú: 10 pont 

mesterfokú: 15 pont 

szakmai anyaggal bővített: + 5 pont 

(részvizsgák esetén az eredeti pontszám fele jár, azonos nyelv esetén max. a legmagasabb 

fokú komplex nyelvvizsgáért járó pont adható) 

 

Nyelvvizsga: 

            Adott évben          Korábban 

Állami középfok C    8 pont    6 pont 

Nemzetközi középfok    8 pont    6 pont 

Állami felsőfok A illetve B            10 pont    8 pont 

Állami felsőfok C             15 pont             10 pont 

Nemzetközi felsőfok             15 pont             10 pont 

 

3. Tudományos és szakmai tevékenység:  

 

a.) Tudományos Diákköri és demonstrátori munka: 

 

Eltöltött idő TDK munka (minimum 1 tanév): 5 pont/tanév  

Demonstrátori (csak az adott évre) tevékenység: 5 pont/tanév 

 

TDK konferencia:  

I. helyezés 20 pont  

II. helyezés 15 pont  

III. helyezés 10 pont 

OTDK helyezés: +5 pont 

Bármely intézetnél benyújtott második munka az eredeti pontszám felét éri 

 

b.) Rektori pályamunka: 

I. helyezés: 12 pont 

II. helyezés: 10 pont 

III. helyezés: 8 pont 

dicséret: 6 pont 

Bármely intézetnél benyújtott második munka az eredeti pontszám felét éri 

 

Szakmai cikk, konferencia, poszter:  

       Hazai   Külföldi 

Szakmai cikk, konferencia    7 pont     9 pont 

Poszter                5 pont 

 

c.) Szakmai publikáció, cikk:  

  

 - első szerzős, nemzetközi, IF (Q1 vagy Q2): 14 pont  
            - társszerzős, nemzetközi, IF (Q1 vagy Q2): 11 pont 
            - első szerzős, nemzetközi, IF (Q3 vagy Q4) vagy nem IF: 7 pont 
            - társszerzős, nemzetközi, IF (Q3 vagy Q4) vagy nem IF: 5 pont 
            - első szerzős, magyar, nem IF: 5 pont 
            - társszerzős, magyar, nem IF: 3 pont 
d.) Szakmai konferencián (nem TDK) előadás/poszter: 

 - első szerző/idegen nyelvű: 9 pont 



 - társszerzős/idegen nyelvű: 5 pont 

 - első szerző/hazai: 5 pont  

 - társszerzős/hazai: 3 pont 

 - poszter: 3 pont     

 

4. Egyetemi közéleti/kulturális/sport tevékenység (az összpontszám max. 10%-a):  

(pl: HÖK, DJB, DB, HUPSA, IÖCS, egyéb hallgatói szervezetekben betöltött tisztség, 

csoportvezető,  Medikus újság, SE Kamarazenekari tagság, Medikus Kupán való részvétel, sport 

kiemelkedő sporttevékenység stb.) 


