
Brenner János Hittudományi Főiskola Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)

Képzési terület Szak Jogcím Szintek/skálázás Pontszám

Maximum 

pontszám 

jogcímenként, ha 

van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

Pedagógusképzés

kétszakos, osztatlan tanárképzések: hittanár-

nevelőtanár - magyartanár/történelemtanár és 

állampolgári ismeretek 

tanára/földrajztanár/testnevelő tanár/ének-zene 

tanár/biológiatanár (egészségtan)/angol nyelv és 

kultúra 

tanára/matematikatanár/kémiatanár/német 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség, hátrányos helyzet 

minden

Esélyegyenlőség jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímeken (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok a 

sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 pontot 

szerzett. Esélyegyenlőség jogcímen legfeljebb 60 pontot lehet 

szerezni.

30 60

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.

esélyegyenlőség, fogyatékosság

Esélyegyenlőség jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímeken (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok a 

sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 pontot 

szerzett. Esélyegyenlőség jogcímen legfeljebb 60 pontot lehet 

szerezni.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása 

esetén

esélyegyenlőség, gyermekgondozás

Esélyegyenlőség jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímeken (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok a 

sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 pontot 

szerzett. Esélyegyenlőség jogcímen legfeljebb 60 pontot lehet 

szerezni.

30 60

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

sporteredmény

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 1-8.  helyezésen 

kívül. Sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot 

szerzett. Sporteredmény jogcímen legfeljebb 50 pontot lehet 

szerezni.

50 50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar 

Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

sporteredmény

Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés. Sporteredmény 

jogcímen csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a 

jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi pontok, 

intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett. Sporteredmény 

jogcímen legfeljebb 50 pontot lehet szerezni.

50 50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

sporteredmény

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) 

által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés. Sporteredmény jogcímen 

legfeljebb 50 pontot lehet szerezni.

50 50
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

A táblázatban azt lehet megnézni, hogy az adott felsőoktatási intézmény (képzési területenként és szakonként) milyen jogcímeken és milyen feltételekkel ad valamilyen teljesítmény alapján intézményi pontot, annak mennyi a minimális és maximális értéke, és milyen módon 

kell azt a jogcímet igazolni. (Figyelem, egy szakhoz több sor/jogcím is tartozhat!)
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sporteredmény

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés. 

Sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot 

szerzett. Sporteredmény jogcímen legfeljebb 50 pontot lehet 

szerezni.

50 50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett országos 

bajnokságon elért eredményért

sporteredmény

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés. 

Sporteredmény jogcímen legfeljebb 60 pontot lehet 

szerezni.Sporteredmény jogcímen legfeljebb 50 pontot lehet 

szerezni.

50 50

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével 

szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért 

eredményért

nyelvismeret

B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga. 

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga 

alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a 

többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb 

pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Nyelvismeret jogcímen legfeljebb 50 pontot lehet szerezni.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

nyelvismeret

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

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga 

alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a 

többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb 

pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Nyelvismeret jogcímen legfeljebb 50 pontot lehet szerezni.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum


