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Általános rendelkezések
1. §
(1) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj konkrét pályázati feltételeit a soron következő tanévre
vonatkozóan a rektor a pályázati felhívásban állapítja meg. A pályázati felhívásban
rögzíteni kell a pályázat benyújtásának módját, a pályázatok pontozási rendszerét, a
pályázat benyújtási határidejét, a pályázatok pontszámának megállapítási határidejét és
közlésének módját, továbbá a pályázat pontszámával szembeni jogorvoslati lehetőség
határidejét és módját. A pályázat a hallgató aláírása nélkül érvénytelen.
(2) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott pályázatok rangsorolását a Campus Oktatási
Bizottság végzi, majd a campusokról beérkező rangsorok összesítése alapján az intézményi
rangsort az Egyetemi Oktatási Bizottság állapítja meg. A felterjesztésekről a Szenátus dönt.
(3) A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pontozási rendszer egy 200 pontos rendszer, melyből
maximum 120 pont adható a tanulmányi teljesítményre, 60 pont a szakmai tevékenységre
és 20 pont a közéleti, sport, kulturális és egyéb tevékenységekre.
Tanulmányi teljesítmény értékelése
2. §
(1) A tanulmányi teljesítmény számítása a hallgató utolsó két aktív félévi ösztöndíj-átlagának
egyszerű számtani átlaga alapján történik.
(2) Amennyiben a hallgató utolsó aktív féléve összefüggő szakmai gyakorlati félév, az azt
megelőző utolsó két aktív félév ösztöndíj-átlagát kell figyelembe venni. Amennyiben a
hallgató az utolsó két aktív félévének valamelyikében nem éri el legalább a 4,3-as
ösztöndíj-átlagot, nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban nem részesülhet.
(3) 4,3 értékű ösztöndíj-átlagnál 36 pontot, 5,0 értékű ösztöndíj-átlagnál 120 pontot kap a
hallgató a tanulmányi teljesítményére. A két határérték közötti átlag esetén a
megszerezhető pontszám az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
Tanulmányi teljesítmény pontszáma = 36 + (ösztöndíj-átlag – 4,3) × 120, ahol:
36 a minimálisan szerezhető pontszám
4,3 a minimális nemzeti felsőoktatási ösztöndíjátlag, amelynél pont adható
120 a tényleges pontszám megállapításához szükséges szorzó
(4) Az ösztöndíj-átlagok átlaga kerekítésénél az általános kerekítési szabályok szerint kell
eljárni, és az értéket két tizedes pontossággal kell kiszámítani.
(5) Az utolsó két aktív félév ösztöndíj-átlagát az Oktatási Igazgatóság területileg illetékes
tanulmányi osztálya vezetője rögzíti a pályázati lapra.
Szakmai teljesítmény értékelése
3. §
(1) A kötelező tanulmányokon túl végzett szakmai jellegű tevékenység nagyon fontos
értékelési szempont, mivel a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyeréséhez szükséges
kiemelkedő teljesítménybe beletartozik a szakmai, kutatási tevékenység végzése.
(2) A TDK, OTDK tevékenység kivételével csak a pályázatot megelőző tanév folyamán
végzett tevékenység pontozható.
(3) A táblázatban szereplő jogcímekre többször adható pont, de az adott tevékenységre
(jogcímre) adható maximális pontszám nem léphető túl. A pályázathoz csatolt szakmai
tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie,
hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál.
(4) A szakmai tevékenységre maximálisan 60 pont adható, az alábbiak szerint:
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Szakmai tevékenység

1. Kutatási tevékenység

Adható
Szükséges igazolás, megjegyzés
pontszám
max. 5
Szakirány/ specializáció/
pont/félév,
műveltségterület/ modul/ iparági
összesen max. technológia szerinti intézet (tanszék)
10 pont
vezetőjének ajánlása.

2. TDK, OTDK
2.1 OTDK részvétel/részvételi jog
2.2 OTDK 1. helyezés
2.3 OTDK 2. helyezés
2.4 OTDK 3. helyezés
2.5 OTDK különdíj
2.6 TDK 1. helyezés
2.7 TDK 2-3. helyezés
3. Egyéb szakmai, ill. tanulmányi
versenyek
3.1 1-3. helyezés
3.2 Részvétel

max. 35 pont
5 pont
20 pont
15 pont
10 pont
10 pont
15 pont
10 pont

5 pont
2 pont

4. Publikáció, előadás

max. 10 pont

4.1 Publikáció, előadás magyar nyelven

5 pont

4.2 Publikáció, előadás idegen nyelven

10 pont

5. Szakkollégiumi tevékenység

max. 5
pont/félév,
Az illetékes szakkollégium által
összesen max. kiállított igazolás.
10 pont

6. Egyéb kiemelkedő szakmai
tevékenység

max. 5
pont/félév,
A tevékenységről szóló igazolás.
összesen max.
10 pont

7. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

max. 5
pont/félév,
A tevékenységről szóló igazolás.
összesen max.
10 pont

max. 5 pont

Az elért helyezésről/részvételről
szóló oklevél másolata vagy a
szervező szervezet által kiállított,
részvételről szóló igazolás. Két évnél
korábbi versenyre nem adható pont.
Pont több TDK dolgozatra is adható,
de az ezen a címen megítélt
összpontszám nem lehet magasabb
35 pontnál. Több szerző esetén az
adható pont 70 %-át kapja a pályázó.

Publikáció másolata, meg nem jelent
publikáció esetén befogadó
nyilatkozat. Több szerző esetén az
adható pont 70 %-át kapja a pályázó.

Közéleti, sport, kulturális és egyéb tevékenység értékelése
4. §
(1) Közéleti, sport-, kulturális és egyéb tevékenységre összesen 20 pont adható.
(2) A hallgató olimpiái kerettagságért, valamint világ- vagy Európa-bajnokságon elért 1-10.
helyezésért a kategóriában maximálisan adható 20 pontban részesül.
(3) A táblázatban szereplő jogcímekre többször adható pont, de az adott tevékenységre
(jogcímre) adható maximális pontszám nem léphető túl.
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(4) A pályázathoz csatolt szakmai tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a
hallgatónak rá kell vezetnie, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely
tevékenység igazolására szolgál.
Közéleti, sport- és egyéb tevékenység

Adható
pontszám

1. Hallgatói közéleti tevékenység

max. 10
pont

1.1 Hallgatói szervezetben végzett
tevékenység, tagság

5 pont

1.2 Vezetőségi tagság hallgatói
szervezetben

10 pont

2. Egyéb kiemelkedő társadalmi,
szociális, kulturális tevékenység

10 pont

3. Aktív, eredményes, illetve
kiemelkedő sporttevékenység

10 pont

Szükséges igazolás, megjegyzés
Pont adható Hallgatói Önkormányzatban
végzett tevékenységért, kollégiumi
tanácsban végzett munkáért, Hallgatói
Önkormányzat által regisztrált
szervezetben végzett munkáért, egyetemi
rendezvény szervezéséért, publikálásért
az egyetemi hallgatói újságban.
Szükséges az illetékes szervezet
vezetőjének igazolása.
Az elért helyezésről/részvételről szóló
oklevél másolata vagy a szervező(k) által
kiállított és aláírt igazolás a versenyen
való részvételről. Aktív és eredményes
sporttevékenység esetén
egyesület/szakosztályi stb. igazolás
szükséges.

Záradék
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata a 2021.
május 25-én lezajló elektronikus szavazásán az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Küldöttgyűlése egyhangúlag 16 igen, 0 nem arányban megszavazta a Hallgatói Juttatások és
Térítések Szabályzat 3. sz. függelék: A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázatok értékelési
rendszere elfogadását.
Gödöllő, 2021. május 25.
Gludovátz Ferenc
EHÖK elnök
Az Egyetemi Diákjóléti Bizottság a 2021. május 20-án elfogadta a Hallgatói Juttatások és
Térítések Szabályzat 3. számú függelékét: A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázatok
értékelési rendszere.
Gödöllő, 2021. május 20.
Szalai Ferenc
EDJB elnök
A függeléket jóváhagyom.
Gödöllő, 2021. május 26.
Dr. Szabó István
oktatási és nemzetközi rektorhelyettes
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