Felsőoktatási felvételi tájékoztató

2022. szeptemberben induló képzések

A többletpontok rendszere (áttekintő táblázat - maximum 100 többletpont adható)
*Nem adható többletpont azokon a képzéseken, ahol a jelentkezők felvételi összpontszámát kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számítják.
Többletpont jogcíme

Nyelvtudás

Emelt szintű érettségi

Jogcímen belüli kategória vagy feltétel
B2 (középfokú) komplex (korábban C
típusú) nyelvvizsga

Melyik képzési területen jár?

Többletpont
értéke

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást
igazoló dokumentum

minden képzési területen*

ha az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi
(szakmai vizsga) eredményéből számítják

50

ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a
jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32

szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga
alapján számították a jelentkező érettségi pontjait

32

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek
minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még
nem töltötte be.

40

fogyatékosság

meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén

40

gyermekgondozás

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD,
GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli
szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén
veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban
részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi
szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy
hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon,
vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik

C1 (felsőfokú) komplex (korábban C
típusú) nyelvvizsga
vizsgatárgyanként

a 2020. január 1-jét megelőzően
közzétett Országos Képzési Jegyzék
szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú
szakképesítés
középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

megtalálható a Tájékoztató 6. sz. táblázatában

Adott jogcímért
összesen adható
többletpont

28

minden képzési területen*

Felsőoktatási szakképzésben
szerzett oklevél

Szakképesítés

További feltétel

40

max. 40

max. 100

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés

Esélyegyenlőség
(az igazolási jogcímnek a Tájékoztató
megjelenése és 2022. július 7. közötti
időszakban fenn kell állnia)

minden képzési területen*

max. 100
40

A többletpontok rendszere (áttekintő táblázat - maximum 100 többletpont adható)
*Nem adható többletpont azokon a képzéseken, ahol a jelentkezők felvételi összpontszámát kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számítják.
Többletpont jogcíme
Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) vagy Szakmai
előkészítő érettségi tantárgyak
versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és
ágazaton kívüli szakmai érettségi
vizsgatárgyak Versenyén vagy az
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért
eredmény
Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) elért eredmény
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján
(TUDOK) elért eredmény

Sporteredmény
(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert
sportágban)

Jogcímen belüli kategória vagy feltétel

Melyik képzési területen jár?

További feltétel

1-10. helyezés

11-20. helyezés

nagydíjas
első díjas

minden képzési területen*

tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon
érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel

50
25

bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány
(kivéve osztatlan képzések), pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány
képzési területeken*

ha a versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi
pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az érintett
intézmények előzetesen megegyeztek (l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában)

minden képzési területen*

tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon
érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel

20
30
20

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
által szervezett olimpiai játékokon,
1984-től kezdődően a Paralimpián vagy
Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián
való részvétel

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek
Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

50

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján

30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján

20

országos bajnokságon elért legalább 3.
helyezés

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének
igazolása alapján, a magyaroszági országos sportági szakszövetség
által szervezett országos bajnokságon elért eredményért

15

Diákolimpia országos döntőjében elért
legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar Diáksport
Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia
országos döntőjében elért eredményért

10

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi
Egyetemi Sportszövetség (FISU) által
szervezett egyetemi világbajnokságon,
az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3.
helyezés

Adott jogcímért
összesen adható
többletpont

100

21-30. helyezés

1-10. helyezés

Többletpont
értéke

minden képzési területen*

Országos Művészeti Tanulmányi
Versenyen elért eredmény

1-3. helyezés
(egyéni versenyzőként)

minden képzési területen*

legfeljebb egy, a középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért (A többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását l. a
Tájékoztató 9. sz. táblázatában.)

20

Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen elért
eredmény

1-3. helyezés

minden képzési területen*

ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az
adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel

100

max. 100

A többletpontok rendszere (áttekintő táblázat - maximum 100 többletpont adható)
*Nem adható többletpont azokon a képzéseken, ahol a jelentkezők felvételi összpontszámát kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számítják.
Többletpont jogcíme
Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen elért eredmény
Tudományos Diákköri Tanács (TDK)
vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett
versenyen elért eredmény
“Ifjú tudósok” tudományos
középiskolai vetélkedőn elért
eredmény

Jogcímen belüli kategória vagy feltétel
a versenyen elért eredmény alapján a
szakmai vizsga egésze (minden része)
alól kapott felmentés
1-3. helyezés

Melyik képzési területen jár?

További feltétel

minden képzési területen*

szakirányú továbbtanulás esetén

minden képzési területen*

ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

különdíj

30

20
10

minden képzési területen*

tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha
a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el,
amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként
szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika,
kémia, magyar irodalom, történelem.
ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte
el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Bővebben l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában.

1. helyezés
2. helyezés

Többletpont
értéke

3. helyezés

100
50
25

Nemzetközi Tudományos
Diákolimpián elért eredmény

egyéni 1-3. helyezés

minden képzési területen*

V4-es Közgazdasági Diákolimpián
elért eredmény

1-3. helyezés

csak a gazdaságtudományok képzési terület szakjaira
történő jelentkezés esetén

30

Országos Haditorna Verseny

az 1-3. helyezést elérő csapat tagjai

állami légiközlekedési, katonai gazdálkodási, katonai logisztika, katonai infokommunikáció és a katonai vezetői
alapképzési szakokra történő jelentkezés esetén

15

Önkéntes (tartalékos) katonai
szolgálat

aki 2020. július 1. után teljesíti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény 214. § (1a) bekezdése szerinti
feltételeket

minden képzési területen*

100

szakkiképzés nélküli legalább 6 hónapos önkéntes tartalékos katonai
szolgálat teljesítése

16

hat hónapos szolgálati idő alatt, az alapkiképzést követően szakkiképzéssel egybefüggően végrehajtott önkéntes katonai szolgálat
teljesítése

32

a hat hónapos alap- és szakkiképzéssel végrehajtott szolgálatot
folytatólagosan követő, ismételt hat havi egybefüggő, szakkiképzéssel teljesített önkéntes katonai szolgálatért

(további)
32

Adott jogcímért
összesen adható
többletpont

