
Debreceni Egyetem 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)

Jogi minden emelt szintű érettségi vizsga 50 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Jogi minden nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Jogi minden nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek OKTV 1–10. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek OKTV 11–20. helyezés 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek OKTV 21–30. helyezés 25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny 1-3. helyezés 60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny különdíj 40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek
Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek
Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Jogi minden tanulmányi és művészeti versenyek
Helyezés középiskolai versenyen, melyet a Debreceni Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Kar szervezett
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Jogi minden esélyegyenlőség fogyatékosság 30 30

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Jogi minden esélyegyenlőség hátrányos helyzet 30 30 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Jogi minden esélyegyenlőség gyermekgondozás 30 30

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Jogi minden szakképesítés: 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

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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Jogi minden felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Jogi minden munkatapasztalat:
Munkatapasztalat jogi, közigazgatási vagy privát igazgatási 

szektorban
30

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Jogi minden egyéb: Részvétel Debreceni Egyetem által szervezett szakmai táborban 30 szervező által kiállított igazolás

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás angol, német, francia, spanyol, portugál nyelvből
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudásangol, német, francia, spanyol, portugál nyelvből
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény 

biológia, fizika, kémia, matematika tantárgyakból 

1-10. helyezés

50 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény 

biológia, fizika, kémia, matematika tantárgyakból 

11-20. helyezés

30 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény 

biológia, fizika, kémia, matematika tantárgyakból

21-30. helyezés

20 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény

nagydíjasok

30 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény

első díjasok

20 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
OTDK Konferencia középiskolás szekció (Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció)

1. helyezés

50 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
OTDK Konferencia középiskolás szekció (Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció)

2. helyezés

35 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

tanulmányi és művészeti versenyek:
OTDK Konferencia középiskolás szekció (Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció)

3. helyezés/különdíj

25 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban felnőtt korosztály részére szervezett Európa-

bajnokság

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban felnőtt korosztály részére szervezett Európa-

bajnokság

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:

Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban nem felnőtt korosztály számára szervezett világ- 

vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért

1. helyezés

30 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:

Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban nem felnőtt korosztály számára szervezett világ- 

vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:

Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban nem felnőtt korosztály számára szervezett világ- 

vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban  országos bajnokságon elért

1. helyezés

30 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban  országos bajnokságon elért

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban  országos bajnokságon elért

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban Diákolimpia országos döntőjében elért

1. helyezés

30 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban Diákolimpia országos döntőjében elért

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban Diákolimpia országos döntőjében elért

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 20 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány
orvosi diagnosztikai analitikus munkatapasztalat: 

Egészségügyi vagy szociális szolgáltatónál, legalább 6 hónap 

időtartamban, önkéntes szerződéssel vagy munkaszerződéssel és 

teljesítésigazolással igazolt tevékenység

15 15
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos felvételi vizsga: 0-50 50 jegyzőkönyv

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

minden más, az alábbi jogcímeken adható 

intézményi pont:
50

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudásangol, német, francia, spanyol, portugál nyelvből
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás angol, német, francia, spanyol, portugál nyelvből
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény 

biológia, fizika, kémia, matematika tantárgyakból

1-10. helyezés

50 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény 

biológia, fizika, kémia, matematika tantárgyakból

11-20. helyezés

30 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény 

biológia, fizika, kémia, matematika tantárgyakból

21-30. helyezés

20 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény

nagydíjasok

30 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény

első díjasok

20 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
OTDK Konferencia középiskolás szekció (Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció)

1. helyezés

50 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
OTDK Konferencia középiskolás szekció (Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció)

2. helyezés

35 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

tanulmányi és művészeti versenyek:
OTDK Konferencia középiskolás szekció (Orvos- és 

Egészségtudományi Szekció)

3. helyezés/különdíj

25 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban felnőtt korosztály részére szervezett Európa-

bajnokság

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban felnőtt korosztály részére szervezett Európa-

bajnokság

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:

Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban nem felnőtt korosztály számára szervezett világ- 

vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért

1. helyezés

30 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:

Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban nem felnőtt korosztály számára szervezett világ- 

vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:

Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban nem felnőtt korosztály számára szervezett világ- 

vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban  országos bajnokságon elért

1. helyezés

30 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban  országos bajnokságon elért

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban  országos bajnokságon elért

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban Diákolimpia országos döntőjében elért

1. helyezés

30 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban Diákolimpia országos döntőjében elért

2. helyezés

20 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

sporteredmények:
Bármely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által olimpiai sportnak 

elismert sportágban Diákolimpia országos döntőjében elért

3. helyezés

10 30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

alapképzésben szerzett felsőfokú oklevél:
Korábbi tanulmányok alapján:

BSc: biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen vagy mérnöki végzettség

4,51-5,0 átlag

20 20 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

alapképzésben szerzett felsőfokú oklevél:
Korábbi tanulmányok alapján:

BSc: biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen vagy mérnöki végzettség

3,51-4,50 átlag

10 20 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

alapképzésben szerzett felsőfokú oklevél:
Korábbi tanulmányok alapján:

BSc: biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen vagy mérnöki végzettség

2,00-3,50 átlag

5 20 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevél:
Korábbi tanulmányok alapján:

MSc: biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén

4,51-5,0 átlag

30 30 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevél:
Korábbi tanulmányok alapján:

MSc: biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén

3,51-4,50 átlag

20 30 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevél:
Korábbi tanulmányok alapján:

MSc: biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen vagy mérnöki végzettség esetén

2,00-3,50 átlag

10 30 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 20 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos

munkatapasztalat: 
Egészségügyi vagy szociális szolgáltatónál, legalább 6 hónap 

időtartamban, önkéntes szerződéssel vagy munkaszerződéssel és 

teljesítésigazolással igazolt tevékenység

15 15
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Bölcsészettudomány anglisztika emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány anglisztika nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány anglisztika nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány anglisztika tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány anglisztika
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Bölcsészettudomány anglisztika sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány anglisztika sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány anglisztika
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány anglisztika
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány anglisztika
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

sporteredmények:
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]
sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány
germanisztika 

[néderlandisztika]

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány germanisztika [német] emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német] nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány germanisztika [német] nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány germanisztika [német] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Bölcsészettudomány germanisztika [német] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány germanisztika [német] sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány germanisztika [német] sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.
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Bölcsészettudomány germanisztika [német]
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány közösségszervezés emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány közösségszervezés nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány közösségszervezés tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány közösségszervezés
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Bölcsészettudomány közösségszervezés
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány közösségszervezés sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány közösségszervezés sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány közösségszervezés
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány közösségszervezés
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány közösségszervezés
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány magyar emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány magyar nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány magyar nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány magyar tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány magyar tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány magyar tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány magyar
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány magyar
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány magyar
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány magyar sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány magyar sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány magyar
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány magyar
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Bölcsészettudomány magyar
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány néprajz emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány néprajz nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány néprajz nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány néprajz tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány néprajz
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány néprajz
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Bölcsészettudomány néprajz
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány néprajz sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány néprajz sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány néprajz
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány néprajz
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány néprajz
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány pedagógia emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány pedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány pedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány pedagógia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pedagógia
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány pedagógia sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány pedagógia sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány pedagógia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány pedagógia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány pedagógia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány pszichológia emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Bölcsészettudomány pszichológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány pszichológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány pszichológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány pszichológia
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány pszichológia sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Bölcsészettudomány pszichológia sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány pszichológia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány pszichológia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány pszichológia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz] sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány történelem emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány történelem nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány történelem nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány történelem tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány történelem
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány történelem
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Bölcsészettudomány történelem
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány történelem sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány történelem sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány történelem
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány történelem
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány történelem
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmények:
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]
sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmények:
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]
sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmények:
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]
sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel] sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek:
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmények:
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány
sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány politikatudományok emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány politikatudományok nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány politikatudományok nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány politikatudományok tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány politikatudományok
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány politikatudományok sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány politikatudományok sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány politikatudományok
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány politikatudományok
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Társadalomtudomány politikatudományok
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány szociológia emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Társadalomtudomány szociológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány szociológia
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány szociológia
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány szociológia sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Társadalomtudomány szociológia sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány szociológia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány szociológia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Társadalomtudomány szociológia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány szociológia emelt szintű érettségi vizsga: 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány szociológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia

1-3. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) 

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés
60

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj
40

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociológia
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Társadalomtudomány szociológia
sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Társadalomtudomány szociológia
sporteredmények: 

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány szociológia sporteredmények:

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány szociológia sporteredmények:

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Társadalomtudomány szociológia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány szociológia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Társadalomtudomány szociológia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció emelt szintű érettségi vizsga: 1. Emelt szintű érettségi vizsga min 45% 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció emelt szintű érettségi vizsga: 2. Emelt szintű érettségi vizsga min 45% 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: Tanulmányi versenyek (OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV) országos 

döntőben való részvétel 
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: Tanulmányi versenyek  (OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV) 

1–10. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: OH versenylistájában szereplő országos verseny

országos döntőben való részvétel
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: OH versenylistájában szereplő országos verseny

1–10. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny pályamunka 

benyújtása
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny döntőbe 

jutás
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny

 1. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
sporteredmények: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon 

helyezés 9–10. helyezés
20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció

sporteredmények: 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokság 

4-10. helyezés

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció

sporteredmények: 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett Európa 

bajnokság

2-6. helyezés

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
sporteredmények: Nem olimpiai sportágak esetében Világjátékokon helyezés

1-10. helyezés
20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
sporteredmények:

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 6. helyezésért 

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
sporteredmények:

a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti 

első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 

15 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
sporteredmények:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség 

által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért legalább 4. helyezésért 

15 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
szakképesítés: 

Agrár képzési területen legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-

bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: okleveles technikusi oklevél 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Agrár agrár- és üzleti digitalizáció esélyegyenlőség: gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
egyéb:

DE GTK által szervezett Kompetenciafejlesztő kurzuson való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció
egyéb:

DE GTK által szervezett pályaorientációs programokon (Kutatók 

éjszakája, Interaktív nyíltnap, pályaorientációs nap) való részvétel 

rendezvényenként

3 DE GTK által kiállított igazolás

Agrár agrár- és üzleti digitalizáció egyéb: DE GTK által szervezett táborban való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki emelt szintű érettségi vizsga: 1. Emelt szintű érettségi vizsga min 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki emelt szintű érettségi vizsga: 2. Emelt szintű érettségi vizsga min 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: Tanulmányi versenyek (OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV) országos 

döntőben való részvétel 
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: Tanulmányi versenyek  (OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV) 

1–10. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: OH versenylistájában szereplő országos verseny

országos döntőben való részvétel
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: OH versenylistájában szereplő országos verseny

1–10. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny pályamunka 

benyújtása
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny döntőbe 

jutás
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny

 1. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
sporteredmények: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon 

helyezés 9–10. helyezés
20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 

sporteredmények: 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokság 

4-10. helyezés

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás
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Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 

sporteredmények: 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett Európa 

bajnokság

2-6. helyezés

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
sporteredmények: Nem olimpiai sportágak esetében Világjátékokon helyezés

1-10. helyezés
20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
sporteredmények:

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 6. helyezésért 

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
sporteredmények:

a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti 

első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 

15 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
sporteredmények:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség 

által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért legalább 4. helyezésért 

15 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
szakképesítés: 

Agrár képzési területen legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-

bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: okleveles technikusi oklevél 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki esélyegyenlőség: gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
egyéb:

DE GTK által szervezett Kompetenciafejlesztő kurzuson való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki 
egyéb:

DE GTK által szervezett pályaorientációs programokon (Kutatók 

éjszakája, Interaktív nyíltnap, pályaorientációs nap) való részvétel 

rendezvényenként

3 DE GTK által kiállított igazolás

Agrár vidékfejlesztési agrármérnöki egyéb: DE GTK által szervezett táborban való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden emelt szintű érettségi vizsga: 1. Emelt szintű érettségi vizsga min 45% 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Gazdaságtudományok minden emelt szintű érettségi vizsga: 2. Emelt szintű érettségi vizsga min 45% 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Gazdaságtudományok minden nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Gazdaságtudományok minden nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben első 10 helyezés 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek: egyéb  (OH versenylistájában szereplő) országos versenyen döntőbe 

jutás 
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek: egyéb  (OH versenylistájában szereplő) országos versenyen 1-10. 

helyezett 
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi versenyen 

pályamunka benyújtása
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi versenyen döntőbe 

jutás
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
tanulmányi és művészeti versenyek:

DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi versenyen nyertes 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden sporteredmények: Olimpiai játékokon szerzett 9-10. hely 20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
sporteredmények:

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon szerzett 4-10. hely 

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden sporteredmények: Európa-bajnokságon 2-6. helyezés 20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
sporteredmények:

Nem olimpiai sportágak esetében Világjátékok 1-10. helyezés 20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
sporteredmények:

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 6. helyezésért 

(ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét 

megelőző 8 éven belül szerezte)

20 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
sporteredmények: 

a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti 

első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért (ha az arra jogosító eredményt 

legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte)

15 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
sporteredmények:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség 

által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért legalább 4. helyezésért (ha az arra jogosító 

eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül 

szerezte)

15 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
szakképesítés: 

Gazdaságtudományi területen legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló 

OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: okleveles technikusi oklevél 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Gazdaságtudományok minden
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Gazdaságtudományok minden
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Gazdaságtudományok minden
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Gazdaságtudományok minden
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: Gazdaságtudományi képzési területen szerzett felsőoktatási 

szakképzésben szerzett oklevél
50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Gazdaságtudományok minden
egyéb: 

DE GTK által szervezett Kompetenciafejlesztő kurzuson való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
egyéb:

DE GTK által szervezett pályaorientációs programokon (Kutatók 

éjszakája, Interaktív nyíltnap, pályaorientációs nap) való részvétel 

rendezvényenként

3 DE GTK által kiállított igazolás

Gazdaságtudományok minden
egyéb:

DE GTK által szervezett táborban való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás

Sporttudomány minden emelt szintű érettségi vizsga: 1. Emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Sporttudomány minden
emelt szintű érettségi vizsga:

2. Emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Sporttudomány minden nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Sporttudomány minden nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek: Tanulmányi versenyek (OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV) országos 

döntőben való részvétel 
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek:

Tanulmányi versenyek  (OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV) 1–10. helyezés 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek: OH versenylistájában szereplő országos verseny országos döntőben 

való részvétel
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek:

OH versenylistájában szereplő országos verseny 1–10. helyezés 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny pályamunka 

benyújtása
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny döntőbe 

jutás
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
tanulmányi és művészeti versenyek: DE GTK által megrendezett szakmai tanulmányi verseny 

1. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Sporttudomány minden
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon 

helyezés

9–10. helyezés

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Sporttudomány minden

sporteredmények: 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett világbajnokság

4-10. helyezés

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Sporttudomány minden

sporteredmények: 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett Európa 

bajnokság

2-6. helyezés

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Sporttudomány minden
sporteredmények: Nem olimpiai sportágak esetében Világjátékokon helyezés

1-10. helyezés
50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Sporttudomány minden
sporteredmények:

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 6. helyezésért 

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Sporttudomány minden
sporteredmények:

a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti 

első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Sporttudomány minden
sporteredmények:

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség 

által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért legalább 4. helyezésért 

30 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Sporttudomány minden
szakképesítés: 

Sporttudományi területen legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló 

OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: okleveles technikusi oklevél 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Sporttudomány minden
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Sporttudomány minden
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Sporttudomány minden
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Sporttudomány minden
egyéb: Az érettségihez kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálatból 

legalább 25 óra sport tevékenység elvégzése
20 Iskolai közösségi szolgálat naplója

Sporttudomány minden
egyéb:

DE GTK által szervezett pályaorientációs programokon (Kutatók 

éjszakája, Interaktív nyíltnap, pályaorientációs nap) való részvétel 

rendezvényenként

3 DE GTK által kiállított igazolás

Sporttudomány minden
egyéb:

DE GTK által szervezett táborban való részvétel 20 DE GTK által kiállított igazolás
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Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] 

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló] egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[dietetikus]
egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[gyógytornász]
egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[mentőtiszt]
egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány

ápolás és betegellátás 

[szülésznő]
egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

szakképesítés
A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

szakképesítés
A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

szakképesítés
A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [népegészségügyi 

ellenőr]

egyéb
Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról
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Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány

egészségügyi gondozás és 

prevenció [védőnő]
egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező

munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány
egészségügyi szervező egyéb

Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Társadalomtudomány szociális munka emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány szociális munka nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociális munka nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
80

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj

80
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1-3. helyezés vagy különdíj
80 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés 100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka tanulmányi és művészeti versenyek Kari tanulmányi versenyen való részvétel 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociális munka szakképesítés

A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési jegyzék 

szerint 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Társadalomtudomány szociális munka szakképesítés
A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Társadalomtudomány szociális munka szakképesítés
A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Társadalomtudomány szociális munka szakképesítés
A jelentkezés során választott képzési területhez illeszkedő 

szakképesítés:

technikusi szakképesítés

50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Társadalomtudomány szociális munka esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány szociális munka esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Társadalomtudomány szociális munka esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány szociális munka
munkatapasztalat egészségügyi vagy szociális területen szerzett legalább hat hónap 

időtartamú munkatapasztalat
70

A munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Társadalomtudomány szociális munka felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Társadalomtudomány szociális munka egyéb
Egészségügyben vagy a szociális területen végzett legalább 20 órás 

önkéntes munka
30 igazolás az önkéntes munkáról

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

emelt szintű érettségi vizsga: 
biológia és fizika vagy kémia,  ha az érettségi pontot a legalább 45%-

os emelt szintű érettségi eredményéből számítják 

45%-54%

40 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

emelt szintű érettségi vizsga: 
biológia és fizika vagy kémia,  ha az érettségi pontot a legalább 55%-

os emelt szintű érettségi eredményéből számítják

55%-64%

42 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

emelt szintű érettségi vizsga: 
biológia és fizika vagy kémia,  ha az érettségi pontot a legalább 65%-

os emelt szintű érettségi eredményéből számítják

65%-74%

44 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

emelt szintű érettségi vizsga: 
biológia és fizika vagy kémia,  ha az érettségi pontot a legalább 75%-

os emelt szintű érettségi eredményéből számítják

75%-84%

46 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

emelt szintű érettségi vizsga: 
biológia és fizika vagy kémia,  ha az érettségi pontot a legalább 85%-

os emelt szintű érettségi eredményéből számítják

85%-94%

48 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

emelt szintű érettségi vizsga: 
biológia és fizika vagy kémia,  ha az érettségi pontot a legalább 95%-

os emelt szintű érettségi eredményéből számítják

95%-100%

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

nyelvvizsga vagy nyelvtudás angol és/vagy 

német nyelvből:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
5 20

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

nyelvvizsga vagy nyelvtudás angol és/vagy 

német nyelvből:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
10 20

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos nyelvvizsga vagy nyelvtudás egyéb nyelvből:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
3 10

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos nyelvvizsga vagy nyelvtudás egyéb nyelvből:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
5 10

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

(OKTV) :
1–10. helyezés 15 15

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

(OKTV) :
11–20. helyezés 10 15

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

(OKTV) : 21–30. helyezés 
5 15

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

(OKTV): 1–10. helyezés 
3 15

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt NEM azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott 

szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Középiskolai Tudományos Diákkörök 

Országos Konferencia (TUDOK):
nagydíjasok

5 5

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Középiskolai Tudományos Diákkörök 

Országos Konferencia(TUDOK):
első díjasok

3 5

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

OTDK Konferencia középiskolás szekció 

(Orvos- és Egészségtudományi Szekció):
1. helyezés 

5 5 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

OTDK Konferencia középiskolás szekció 

(Orvos- és Egészségtudományi Szekció):
2. helyezés 

4 5 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

OTDK Konferencia középiskolás szekció 

(Orvos- és Egészségtudományi Szekció):
3. helyezés/különdíj

3 5 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

Országos Művészeti Tanulmányi 

Verseny(egyéni versenyzőként) legfeljebb 

egy, a Belügyminisztérium által meghirdetett 

és anyagilag támogatott, az adott tanévre 

meghirdetett versenyeken szerzett 

eredményért

1-3. helyezés 5 5 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

korábbi tanulmányok:
fogtechnikus végzettség (OKJ azonosító: 54 724 01) 3 6

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

korábbi tanulmányok:
klinikai fogászati higiénikus végzettség (OKJ azonosító: 54 720 02) 3 6

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

korábbi tanulmányok: egészségügyi asszisztens (fogászati asszisztens) végzettség 

(Szakképesítés azonosító száma: 5 0913 03 02)
3 6

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

korábbi tanulmányok: mentőápoló végzettség (Szakképesítés azonosító száma: 5 0913 03 

11)
3 6

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

korábbi tanulmányok:
alpképzésben szerzett felsőfokú oklevél: biológia, fizika, kémia, 

informatika, biotechnológia, mentőtiszt, természettudományos 

területen végzettség esetén 

4 6 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

korábbi tanulmányok:
mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevél: biológia, fizika, kémia, 

biotechnológia, természettudományos területen végzettség esetén

6 6 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 20 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 20 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Orvos- és 

egészségtudomány
fogorvos

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 20 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány romológia emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány romológia
nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és 

irodalomból tett érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Bölcsészettudomány romológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás 
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány romológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány romológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány romológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány romológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány romológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Bölcsészettudomány romológia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel  

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány romológia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány romológia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány romológia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány romológia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészettudomány romológia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Bölcsészettudomány romológia szakképesítés ágazati OKJ/FSZ (pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakképesítés 40
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Bölcsészettudomány romológia esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Bölcsészettudomány romológia esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Bölcsészettudomány romológia esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Bölcsészettudomány romológia munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

6 hónap – 2év

20
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Bölcsészettudomány romológia munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

2 év felett

40
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Bölcsészettudomány romológia felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzés 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Társadalomtudomány szociálpedagógia emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia
nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és 

irodalomból tett érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás 
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociálpedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociálpedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociálpedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociálpedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociálpedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Társadalomtudomány szociálpedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel  

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Társadalomtudomány szociálpedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Társadalomtudomány szociálpedagógia szakképesítés ágazati OKJ/FSZ (pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakképesítés 40
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Társadalomtudomány szociálpedagógia esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Társadalomtudomány szociálpedagógia esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Társadalomtudomány szociálpedagógia esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Társadalomtudomány szociálpedagógia munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

6 hónap – 2év

20
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Társadalomtudomány szociálpedagógia munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

2 év felett

40
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Társadalomtudomány szociálpedagógia felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzés 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő

nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és 

irodalomból tett érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás 
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
tanulmányi és művészeti versenyek

legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel  

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
tanulmányi és művészeti versenyek

legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
tanulmányi és művészeti versenyek

legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
tanulmányi és művészeti versenyek

legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
tanulmányi és művészeti versenyek

legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
tanulmányi és művészeti versenyek

legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
szakképesítés ágazati OKJ/FSZ (pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakképesítés 40

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
munkatapasztalat

legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

6 hónap – 2év

20
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
munkatapasztalat

legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

2 év felett

40
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzés 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Pedagógusképzés gyógypedagógia emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia
nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és 

irodalomból tett érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás 
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés gyógypedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés gyógypedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés gyógypedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés gyógypedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés gyógypedagógia nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés gyógypedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel  

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés gyógypedagógia szakképesítés ágazati OKJ/FSZ (pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakképesítés 40
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Pedagógusképzés gyógypedagógia esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés gyógypedagógia esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés gyógypedagógia esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés gyógypedagógia munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

6 hónap – 2év

20
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés gyógypedagógia munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

2 év felett

40
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés gyógypedagógia felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzés 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Pedagógusképzés óvodapedagógus emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus
nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és 

irodalomból tett érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás 
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés óvodapedagógus nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés óvodapedagógus nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés óvodapedagógus nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés óvodapedagógus nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés óvodapedagógus nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés óvodapedagógus tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel  

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés óvodapedagógus szakképesítés ágazati OKJ/FSZ (pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakképesítés 40
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Pedagógusképzés óvodapedagógus esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés óvodapedagógus esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés óvodapedagógus esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés óvodapedagógus munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

6 hónap – 2év

20
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés óvodapedagógus munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

2 év felett

40
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés óvodapedagógus felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzés 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

emelt szintű érettségi vizsga 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv és 

irodalomból tett érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás 
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert szóbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert írásbeli nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudás 
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel  

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű tanulmányi verseny döntőjében való részvétel

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű művészeti verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

megyei verseny
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

tanulmányi és művészeti versenyek
legalább megyei szintű sport verseny döntőjében való részvétel 

országos verseny
40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

szakképesítés ágazati OKJ/FSZ (pedagógiai, szociális, egészségügyi) szakképesítés 40
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

6 hónap – 2év

20
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

munkatapasztalat
legalább 6 hónapos munkatapasztalat köznevelési vagy szociális 

intézményben

2 év felett

40
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Pedagógusképzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzés 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész felvételi vizsga: 0-50 50 jegyzőkönyv

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

minden más, az alábbi jogcímeken adható 

intézményi pont:
50

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
15

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás angol nyelv esetén
20

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás nyelvtudás
25

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás angol nyelv esetén
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV országos döntő

1-5. helyezés
30

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV országos döntő

6-20. helyezés
20

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencia

1-5. helyezés
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencia

6-20. helyezés
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Hevesy György kémiaverseny

1-3. helyezés
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Hevesy György kémiaverseny

4-10. helyezés
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Irinyi János kémiaverseny

1-3. helyezés
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Irinyi János kémiaverseny

4-10. helyezés
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Herman Ottó biológiaverseny

1-3. helyezés
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Herman Ottó biológiaverseny

4-10. helyezés
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Öveges József fizikaverseny

1-3. helyezés
20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos Öveges József fizikaverseny

4-10. helyezés
10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek:
Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar által szervezett 

GYKTV verseny

1-5. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek:
Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar által szervezett 

GYKTV verseny

6-10. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos művészeti verseny

1-5. helyezés
20

Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolata. A nem egyéni versenyzőként 

szerzett eredmény nem fogadható el. Alapfokú művészeti iskolák tanulói 

számára meghirdetett verseny eredménye nem fogadható el.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

tanulmányi és művészeti versenyek: Országos művészeti verseny

6-15. helyezés
10

Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolata. A nem egyéni versenyzőként 

szerzett eredmény nem fogadható el. Alapfokú művészeti iskolák tanulói 

számára meghirdetett verseny eredménye nem fogadható el.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

sporteredmények: Diákolimpia

1-3. helyezés
40

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

sporteredmények: Szakági országos ranglista

1-10. helyezés
20

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

sporteredmények: Szakági országos ranglista

11-100. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

sporteredmények: Csapatsportok esetében 4 éves igazolt aktív sportoló (12 éves kor 

után)
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

szakképesítés:
Egészségügyi területen szerzett technikum 20

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

szakképesítés:
Vegyészet/kémia területén szerzett technikum 20

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész alapképzésben szerzett felsőfokú oklevél: Biológia/kémia/fizika alapképzésben szerzett oklevél 30 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész mesterképzésben szerzett felsőfokú oklevél:

Biológia/kémia/fizika mesterképzésben szerzett oklevél vagy 

biológia/fizika/kémia osztatlan képzésben szerzett oklevél 
50 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

munkatapasztalat: 
Két éves gyógyszertári asszisztens tapasztalat 10

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Orvos- és 

egészségtudomány
gyógyszerész

munkatapasztalat: 
Két éves gyógyszertári szakasszisztens tapasztalat 20

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Informatika gazdaságinformatikus
emelt szintű érettségi vizsga:

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az 

emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Informatika gazdaságinformatikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Informatika gazdaságinformatikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
60

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére 

szervezett, a Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag 

támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 

versenyzőként elért 1-3. helyezésért.

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

1-10. helyezésért 

100

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

11-20. helyezésért

50

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

21-30. helyezésért 

25

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján (tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon).

nagydíjasok

30
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján (tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon).

első díjasok

20
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

legalább 3. helyezésért.
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős 

miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen 

elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok 

szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: A Kormány által rendeletben megállapított módon nemzetközi 

tudományos diákolimpián elért 1-3. helyezésért.
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezésért
20

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Tudományos és Diákköri Tanács és az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért különdíjért, ha a 

verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt.

10
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

2. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

3. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
sporteredmények:

az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, 

illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel 

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Informatika gazdaságinformatikus
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján 

világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika gazdaságinformatikus
sporteredmények:

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika gazdaságinformatikus
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban  a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés. 

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika gazdaságinformatikus
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika gazdaságinformatikus
szakképesítés:

Legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, 

szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a 6. sz. táblázat szerinti 

szakon történő továbbtanulás esetén abban az esetben, ha a szakmai 

vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak.

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Informatika gazdaságinformatikus
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Informatika gazdaságinformatikus
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Informatika gazdaságinformatikus
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Informatika gazdaságinformatikus
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési 

terület szakján történő továbbtanulás esetén (amennyiben a 

pontszámítás nem az oklevélből történik).

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Informatika gazdaságinformatikus
egyéb: Az Informatikai Kar által szervezett legalább 5 napos nyári táborban 

való részvétel
10 DE IK által kiállított igazolás

Informatika gazdaságinformatikus
egyéb: Az Informatikai Kar által szervezett legalább 8 alkalmas szakkörön 

való részvétel
10 DE IK által kiállított igazolás

Informatika mérnökinformatikus
emelt szintű érettségi vizsga:

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az 

emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Informatika mérnökinformatikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Informatika mérnökinformatikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
60

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére 

szervezett, a Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag 

támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 

versenyzőként elért 1-3. helyezésért.

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

1-10. helyezésért 

100

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

11-20. helyezésért

50

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.
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Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

21-30. helyezésért 

25

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján (tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon).

nagydíjasok

30
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján (tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon).

első díjasok

20
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

legalább 3. helyezésért.
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős 

miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen 

elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok 

szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: A Kormány által rendeletben megállapított módon nemzetközi 

tudományos diákolimpián elért 1-3. helyezésért.
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezésért
20

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Tudományos és Diákköri Tanács és az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért különdíjért, ha a 

verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt.

10
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

2. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

3. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
sporteredmények:

az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, 

illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel 

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Informatika mérnökinformatikus
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján 

világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Informatika mérnökinformatikus
sporteredmények:

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika mérnökinformatikus
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban  a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés. 

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika mérnökinformatikus
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika mérnökinformatikus
szakképesítés:

Legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, 

szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a 6. sz. táblázat szerinti 

szakon történő továbbtanulás esetén abban az esetben, ha a szakmai 

vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak.

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Informatika mérnökinformatikus
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Informatika mérnökinformatikus
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Informatika mérnökinformatikus
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Informatika mérnökinformatikus
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési 

terület szakján történő továbbtanulás esetén (amennyiben a 

pontszámítás nem az oklevélből történik).

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Informatika mérnökinformatikus
egyéb: Az Informatikai Kar által szervezett legalább 5 napos nyári táborban 

való részvétel
10 DE IK által kiállított igazolás

Informatika mérnökinformatikus
egyéb: Az Informatikai Kar által szervezett legalább 8 alkalmas szakkörön 

való részvétel
10 DE IK által kiállított igazolás

Informatika programtervező informatikus
emelt szintű érettségi vizsga:

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az 

emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Informatika programtervező informatikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Informatika programtervező informatikus nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
60

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére 

szervezett, a Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag 

támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni 

versenyzőként elért 1-3. helyezésért.

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

1-10. helyezésért 

100

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

11-20. helyezésért

50

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, 

valamint az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén. 

21-30. helyezésért 

25

A versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata. Tárgyanként 

legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező 

a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján (tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon).

nagydíjasok

30
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján (tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon).

első díjasok

20
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

legalább 3. helyezésért.
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős 

miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen 

elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok 

szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: A Kormány által rendeletben megállapított módon nemzetközi 

tudományos diákolimpián elért 1-3. helyezésért.
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezésért
20

a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Tudományos és Diákköri Tanács és az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért különdíjért, ha a 

verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt.

10
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

2. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Informatika programtervező informatikus
tanulmányi és művészeti versenyek: „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

3. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika programtervező informatikus
sporteredmények:

az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, 

illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel 

50 megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás

Informatika programtervező informatikus
sporteredmények:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján 

világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika programtervező informatikus
sporteredmények:

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika programtervező informatikus
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban  a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés. 

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika programtervező informatikus
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Informatika programtervező informatikus
szakképesítés:

Legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, 

szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a 6. sz. táblázat szerinti 

szakon történő továbbtanulás esetén abban az esetben, ha a szakmai 

vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak.

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Informatika programtervező informatikus
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Informatika programtervező informatikus
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Informatika programtervező informatikus
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Informatika programtervező informatikus
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési 

terület szakján történő továbbtanulás esetén (amennyiben a 

pontszámítás nem az oklevélből történik).

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata
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Informatika programtervező informatikus
egyéb: Az Informatikai Kar által szervezett legalább 5 napos nyári táborban 

való részvétel
10 DE IK által kiállított igazolás

Informatika programtervező informatikus
egyéb: Az Informatikai Kar által szervezett legalább 8 alkalmas szakkörön 

való részvétel
10 DE IK által kiállított igazolás

Agrár
lótenyésztő, lovassport 

szervező agrármérnöki

felvételi vizsga: Személyes felvételi elbeszélgetés: motiváció, szakmai elhivatottság, 

eddig megszerzett kompetenciák átbeszélése bizottsági 

meghallgatással

50 jegyzőkönyv

Agrár
lótenyésztő, lovassport 

szervező agrármérnöki

kompetenciateszt: Lóval való bánásmód, lovaglási vagy hajtási tudás felmérése lovaglási 

vagy hajtási tesztfeladat révén
50 jegyzőkönyv

Agrár agrármérnöki
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár agrármérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár agrármérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár agrármérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár agrármérnöki
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár agrármérnöki
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár agrármérnöki
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár agrármérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár agrármérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár agrármérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár agrármérnöki
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár agrármérnöki
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár élelmiszermérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár élelmiszermérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár élelmiszermérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár élelmiszermérnöki
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár élelmiszermérnöki
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár élelmiszermérnöki
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.
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Agrár élelmiszermérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár élelmiszermérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár élelmiszermérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár élelmiszermérnöki
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár élelmiszermérnöki
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár kertészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár kertészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár kertészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár kertészmérnöki
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár kertészmérnöki
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár kertészmérnöki
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár kertészmérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár kertészmérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár kertészmérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár kertészmérnöki
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár kertészmérnöki
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Agrár mezőgazdasági mérnök nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár mezőgazdasági mérnök nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági mérnök
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása
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Agrár mezőgazdasági mérnök
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár mezőgazdasági mérnök
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár mezőgazdasági mérnök
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár mezőgazdasági mérnök
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár mezőgazdasági mérnök
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár mezőgazdasági mérnök
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár mezőgazdasági mérnök
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár mezőgazdasági mérnök
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

emelt szintű érettségi vizsga:
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása
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Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

szakképesítés: 
Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

szakképesítés: 
Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár

mezőgazdasági 

vízgazdálkodási és 

környezettechnológiai 

mérnöki

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:
Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár természetvédelmi mérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár természetvédelmi mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár természetvédelmi mérnöki
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár természetvédelmi mérnöki
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár természetvédelmi mérnöki
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár természetvédelmi mérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár természetvédelmi mérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Agrár természetvédelmi mérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár természetvédelmi mérnöki
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár természetvédelmi mérnöki
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár vadgazda mérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár vadgazda mérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár vadgazda mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár vadgazda mérnöki
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár vadgazda mérnöki
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár vadgazda mérnöki
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár vadgazda mérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár vadgazda mérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár vadgazda mérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár vadgazda mérnöki
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár vadgazda mérnöki
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Agrár állattenyésztő mérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár állattenyésztő mérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár állattenyésztő mérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása
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Agrár állattenyésztő mérnöki
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár állattenyésztő mérnöki
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár állattenyésztő mérnöki
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár állattenyésztő mérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár állattenyésztő mérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár állattenyésztő mérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár állattenyésztő mérnöki
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár állattenyésztő mérnöki
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

emelt szintű érettségi vizsga:
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki
nyelvvizsga vagy nyelvtudás:

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

szakképesítés: 
Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

szakképesítés: 
Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

esélyegyenlőség:
fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

esélyegyenlőség:
hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

esélyegyenlőség:
gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár
precizíós mezőgazdasági 

mérnöki

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:
Agrár képzési területen  felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Agrár ménesgazda FOSZK

felvételi vizsga: Személyes felvételi elbeszélgetés: motiváció, szakmai elhivatottság, 

eddig megszerzett kompetenciák átbeszélése bizottsági 

meghallgatással

50 jegyzőkönyv

Agrár ménesgazda FOSZK
kompetenciateszt: Lóval való bánásmód, lovaglási vagy hajtási tudás felmérése lovaglási 

vagy hajtási tesztfeladat révén
50 jegyzőkönyv

Agrár mezőgazdasági FOSZK
emelt szintű érettségi vizsga:

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
30

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár mezőgazdasági FOSZK nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
50

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való részvétel 70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek: OKTV, OSZTV, SZKTV, ÁSZÉV országos döntőben való 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek: Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

versenyen döntőben való részvétel
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

Az Agrárminisztérium egyetértésével megrendezendő egyéb országos 

verseny 

1–3. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) versenyein való részvétel
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) nagydíjasok, első díjasok
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

1–3. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek: Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

1–3. helyezés
70 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai 

Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi 

Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a 

Nemzetközi Matematikai Diákolimpián, a Nemzetközi Csillagászati és 

Asztrofizikai Diákolimpián, a      Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián 

és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián, az Institut Ekonomického 

Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, 

Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott 

és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 

Közgazdasági Diákolimpián elért 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, Arany Dániel Matematikai 

Tanulóversenyen, Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi 

versenyen, Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató 

Fizikaversenyen, Hevesy György Kárpát-medencei Kémiai Versenyen, 

Irinyi János Kárpát-medencei Középiskola Kémiaversenyen, Kitaibel 

Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi 

Versenyen, Less Nándor Földrajzversenyen, Kárpát-medencei magyar 

csillagászati versenyen, Nemes Tihamér Nemzetközi Programozási 

Versenyen (volt Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi 

Versenyen), Országos Grafikus Programozási Versenyen, World 

Robot Olympiadon elért 1-3. helyezésért 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen való részvétel

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar által megrendezett szakmai tanulmányi 

versenyen első három helyezés

1–3. helyezés

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
tanulmányi és művészeti versenyek:

Kutató Diákok Mozgalma programban való részvétel 15 mentor igazolása

Agrár mezőgazdasági FOSZK
szakképesítés: 

Duális szakképzésben szerzett technikusi oklevél 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár mezőgazdasági FOSZK
szakképesítés: Technikusi vizsga, amennyiben az a szakképzési törvény 

rendelkezései alapján emelt szintű érettséginek minősül
50

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár mezőgazdasági FOSZK
szakképesítés: 

Agrár képzési területhez tartozó legalább középfokú szakképesítés 50
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Agrár mezőgazdasági FOSZK
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 20

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Agrár mezőgazdasági FOSZK
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 20 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Agrár mezőgazdasági FOSZK
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 20

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Agrár mezőgazdasági FOSZK
munkatapasztalat: Agrár képzési területhez tartozó legalább egy éves, igazolható 

munkatapasztalat
25

munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához)

Agrár mezőgazdasági FOSZK
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél:

Agrár képzési területen felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 50 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata
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Műszaki építészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. építészeti és építési alapismeretek v. építőipar 

ismeretek v. fizika v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. 

magas- és mélyépítési ismeretek tantárgyból tett legalább 45%-os de 

maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki építészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. építészeti és építési alapismeretek v. építőipar 

ismeretek v. fizika v. magyar nyelv és irodalom v. történelem v. 

magas- és mélyépítési ismeretek tantárgyból tett legalább 51%-os 

teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki építészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki építészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenrétékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki építészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki építészmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építészmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építészmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építészmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építészmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építészmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

32
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Műszaki építészmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki építészmérnöki esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki építészmérnöki esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki építészmérnöki esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki építészmérnöki felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

32

100



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. kémia v. építőipar ismeretek v. 

faipar ismeretek v. faipari ismeretek v. földmérés ismeretek v. 

földmérési ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai 

ismeretek v. környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. 

környezetvédelmi ismeretek v. közlekedés ismeretek v. 

közlekedésépítő ismeretek v. közlekedésépítő alapismeretek v.vízügyi 

ismeretek v. közlekedésautomatikai ismeretek v. magas- és 

mélyépítési ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek, 

v.építészeti és építési alapismeretek v. faipari alapismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) tantárgyból  tett 

legalább 45%-os de maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. kémia v. építőipar ismeretek v. 

faipar ismeretek v. faipari ismeretek v. földmérés ismeretek v. 

földmérési ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai 

ismeretek v. környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. 

környezetvédelmi ismeretek v. közlekedés ismeretek v. 

közlekedésépítő ismeretek v. közlekedésépítő alapismeretek v.vízügyi 

ismeretek v. közlekedésautomatikai ismeretek v. magas- és 

mélyépítési ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek, 

v.építészeti és építési alapismeretek v. faipari alapismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) tantárgyból tett 

legalább 51%-os teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) emelt szintű érettségi vizsga
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) sporteredmények

 a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

32



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki építőmérnöki (angol nyelven) felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

32
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Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. kémia v. építőipar ismeretek v. 

faipar ismeretek v. faipari ismeretek v. földmérés ismeretek v. 

földmérési ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai 

ismeretek v. környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. 

környezetvédelmi ismeretek v. közlekedés ismeretek v. 

közlekedésépítő ismeretek v. közlekedésépítő alapismeretek v.vízügyi 

ismeretek v. közlekedésautomatikai ismeretek v. magas- és 

mélyépítési ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek, 

v.építészeti és építési alapismeretek v. faipari alapismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) tantárgyból  tett 

legalább 45%-os de maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. kémia v. építőipar ismeretek v. 

faipar ismeretek v. faipari ismeretek v. földmérés ismeretek v. 

földmérési ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai 

ismeretek v. környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. 

környezetvédelmi ismeretek v. közlekedés ismeretek v. 

közlekedésépítő ismeretek v. közlekedésépítő alapismeretek v.vízügyi 

ismeretek v. közlekedésautomatikai ismeretek v. magas- és 

mélyépítési ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek, 

v.építészeti és építési alapismeretek v. faipari alapismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) tantárgyból tett 

legalább 51%-os teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

32
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Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki
építőmérnöki (magyar 

nyelven)
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata
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Műszaki gépészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. élelmiszeripar ismeretek v. 

élelmiszeripari ismeretek v. épületgépészet ismeretek v. 

épületgépészeti ismeretek v. gépészet ismeretek v. gépészeti 

alapismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. közlekedésgépész ismeretek v. 

mezőgazdasági gépész ismeretek v. nyomdaipar ismeretek v. optika 

ismeretek v. optikai ismeretek v.  vegyipar ismeretek v. vegyipari 

ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. autó- és 

repülőgép-szerelési ismeretek v. automatikai és elektronikai 

ismeretek v. élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek v. gázipari és 

fluidumkitermelési ismeretek v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. 

hajózási technikai ismeretek v.  közlekedésautomatikai ismeretek v. 

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek v. 

mechatronikai ismeretek v. mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek v. nyomdaipari technikai ismeretek v. 

vasútgépészeti ismeretek v. elektronikai alapismeretek v. elektronika 

alapjai v. élelmiszeripari alapismeretek v. élelmiszer-ipari 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) v. 

nyomdaipari alapismeretek v. vegyipari alapismeretek tantárgyból 

tett legalább 45%-os de maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki gépészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. élelmiszeripar ismeretek v. 

élelmiszeripari ismeretek v. épületgépészet ismeretek v. 

épületgépészeti ismeretek v. gépészet ismeretek v. gépészeti 

alapismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. közlekedésgépész ismeretek v. 

mezőgazdasági gépész ismeretek v. nyomdaipar ismeretek v. optika 

ismeretek v. optikai ismeretek v.  vegyipar ismeretek v. vegyipari 

ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. autó- és 

repülőgép-szerelési ismeretek v. automatikai és elektronikai 

ismeretek v. élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek v. gázipari és 

fluidumkitermelési ismeretek v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. 

hajózási technikai ismeretek v.  közlekedésautomatikai ismeretek v. 

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek v. 

mechatronikai ismeretek v. mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek v. nyomdaipari technikai ismeretek v. 

vasútgépészeti ismeretek v. elektronikai alapismeretek v. elektronika 

alapjai v. élelmiszeripari alapismeretek v. élelmiszer-ipari 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) v. 

nyomdaipari alapismeretek v. vegyipari alapismeretek tantárgyból 

tett  legalább 51%-os teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki gépészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki gépészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki gépészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki gépészmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki gépészmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki gépészmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki gépészmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki gépészmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki gépészmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

32
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Műszaki gépészmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki gépészmérnöki esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki gépészmérnöki esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki gépészmérnöki esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki gépészmérnöki felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

32
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Műszaki járműmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. elektronikai alapismeretek v. 

elektronika alapjai v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek v. 

informatikai ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. 

gépgyártás-technológiai ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. 

automatikai és elektronikai ismeretek v. közlekedésautomatikai 

ismeretek v. autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. vasútgépészeti 

ismeretek v. hajózási technikai ismeretek v. mezőgazdasági és 

erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek tantárgyból tett legalább 

45%-os de maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki járműmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. elektronikai alapismeretek v. 

elektronika alapjai v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek v. 

informatikai ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. 

gépgyártás-technológiai ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. 

automatikai és elektronikai ismeretek v. közlekedésautomatikai 

ismeretek v. autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. vasútgépészeti 

ismeretek v. hajózási technikai ismeretek v. mezőgazdasági és 

erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek tantárgyból tett legalább 

51%-os teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki járműmérnöki emelt szintű érettségi vizsga
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki járműmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki járműmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki járműmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki járműmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki járműmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki járműmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki járműmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki járműmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

32
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Műszaki járműmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki járműmérnöki esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki járműmérnöki esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki járműmérnöki esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki járműmérnöki felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

100

32
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Műszaki környezetmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy(bányászat ismeretek v. élelmiszeripar 

ismeretek v. élelmiszeripari ismeretek v. építőipar ismeretek v. 

épületgépészet ismeretek v. épületgépészeti ismeretek v. erdészet és 

vadgazdálkodás ismeretek v. erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek 

v. faipar ismeretek v. faipari ismeretek v. földmérés ismeretek v. 

földmérési ismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek 

v. informatikai ismeretek v. kohászat ismeretek v. kohászati 

ismeretek v. könnyűipar ismeretek v. könnyűipari ismeretek v. 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. környezetvédelmi 

ismeretek v. közlekedés ismeretek v. közlekedésépítő ismeretek v. 

közlekedésgépész ismeretek v. mezőgazdaság ismeretek v. 

mezőgazdasági gépész ismeretek v. mezőgazdasági ismeretek v. 

vegyész ismeretek v. vegyipar ismeretek v. vegyipari ismeretek v. 

villamosipar és elektronika ismeretek v. vízügyi ismeretek), vagy egy 

ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy( autó- és 

repülőgép-szerelési ismeretek v. automatikai és elektronikai 

ismeretek v. bányaművelési ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. 

hajózási technikai ismeretek v. közlekedésautomatikai ismeretek v. 

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek v. 

magas- és mélyépítési ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. 

mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. 

postaforgalmi ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek v. 

vasútgépészeti ismeretek v. vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási 

és logisztikai ismeretek), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy( 

elektronikai alapismeretek v. elektronika alapjai v. élelmiszeripari 

alapismeretek v. élelmiszer-ipari alapismeretek v. építészeti és építési 

alapismeretek v. faipari alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) v. közlekedésépítő 

alapismeretek) tantárgyból tett legalább 45%-os de maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Műszaki környezetmérnöki emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy(bányászat ismeretek v. élelmiszeripar 

ismeretek v. élelmiszeripari ismeretek v. építőipar ismeretek v. 

épületgépészet ismeretek v. épületgépészeti ismeretek v. erdészet és 

vadgazdálkodás ismeretek v. erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek 

v. faipar ismeretek v. faipari ismeretek v. földmérés ismeretek v. 

földmérési ismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek 

v. informatikai ismeretek v. kohászat ismeretek v. kohászati 

ismeretek v. könnyűipar ismeretek v. könnyűipari ismeretek v. 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek v. környezetvédelmi 

ismeretek v. közlekedés ismeretek v. közlekedésépítő ismeretek v. 

közlekedésgépész ismeretek v. mezőgazdaság ismeretek v. 

mezőgazdasági gépész ismeretek v. mezőgazdasági ismeretek v. 

vegyész ismeretek v. vegyipar ismeretek v. vegyipari ismeretek v. 

villamosipar és elektronika ismeretek v. vízügyi ismeretek), vagy egy 

ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy( autó- és 

repülőgép-szerelési ismeretek v. automatikai és elektronikai 

ismeretek v. bányaművelési ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. 

hajózási technikai ismeretek v. közlekedésautomatikai ismeretek v. 

közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek v. 

magas- és mélyépítési ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. 

mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. 

postaforgalmi ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek v. 

vasútgépészeti ismeretek v. vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási 

és logisztikai ismeretek), vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy( 

elektronikai alapismeretek v. elektronika alapjai v. élelmiszeripari 

alapismeretek v. élelmiszer-ipari alapismeretek v. építészeti és építési 

alapismeretek v. faipari alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. 

informatikai alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek v. közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) v. 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika) v. közlekedésépítő 

alapismeretek) tantárgyból tett legalább 51%-os teljesítményű  emelt 

szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki környezetmérnöki emelt szintű érettségi vizsga
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki környezetmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki környezetmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki környezetmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki környezetmérnöki sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki környezetmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki környezetmérnöki sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki környezetmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

32
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Műszaki környezetmérnöki szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

Műszaki környezetmérnöki esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki környezetmérnöki esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki környezetmérnöki esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki környezetmérnöki felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

32

100
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Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy( bányászat ismeretek v. élelmiszeripar ismeretek 

v. élelmiszeripari ismeretek v. építőipar ismeretek v. épületgépészet 

ismeretek v. épületgépészeti ismeretek v. faipar ismeretek v. faipari 

ismeretek v. földmérés ismeretek v. földmérési ismeretek v. gépészet 

ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. 

kertészet és parképítés ismeretek v. kertészeti és parképítési 

ismeretek v. kohászat ismeretek v. kohászati ismeretek v. könnyűipar 

ismeretek v. könnyűipari ismeretek v. környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek v. környezetvédelmi ismeretek v. 

közgazdaság ismeretek v. közgazdasági ismeretek v. közlekedés 

ismeretek v. közlekedésépítő ismeretek v. közlekedésgépész 

ismeretek v. mezőgazdaság ismeretek v. mezőgazdasági gépész 

ismeretek v. mezőgazdasági ismeretek v. nyomdaipar ismeretek v. 

optika ismeretek v. optikai ismeretek v. rendészet ismeretek v. 

rendészeti és közszolgálati ismeretek v. távközlés ismeretek v. 

távközlési ismeretek v. vegyész ismeretek v. vegyipar ismeretek v. 

vegyipari ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. vízügyi 

ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgy(autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. automatikai és 

elektronikai ismeretek v. bányaművelési ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. gázipari és fluidumkitermelési ismeretek 

v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. hajózási technikai ismeretek 

v. kiadványszerkesztési ismeretek v. közlekedésautomatikai 

ismeretek v. közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai 

ismeretek v. magas- és mélyépítési ismeretek v. mechatronikai 

ismeretek v. mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. 

nyomdaipari technikai ismeretek v. vasútgépészeti ismeretek v. 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek) v. 

egy szakmai előkészítő vizsgatárgy( elektronikai alapismeretek v. 

elektronika alapjai v. élelmiszeripari alapismeretek v. élelmiszer-ipari 

alapismeretek v. építészeti és építési alapismeretek v. faipari 

alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek v. 

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy( bányászat ismeretek v. élelmiszeripar ismeretek 

v. élelmiszeripari ismeretek v. építőipar ismeretek v. épületgépészet 

ismeretek v. épületgépészeti ismeretek v. faipar ismeretek v. faipari 

ismeretek v. földmérés ismeretek v. földmérési ismeretek v. gépészet 

ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. 

kertészet és parképítés ismeretek v. kertészeti és parképítési 

ismeretek v. kohászat ismeretek v. kohászati ismeretek v. könnyűipar 

ismeretek v. könnyűipari ismeretek v. környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek v. környezetvédelmi ismeretek v. 

közgazdaság ismeretek v. közgazdasági ismeretek v. közlekedés 

ismeretek v. közlekedésépítő ismeretek v. közlekedésgépész 

ismeretek v. mezőgazdaság ismeretek v. mezőgazdasági gépész 

ismeretek v. mezőgazdasági ismeretek v. nyomdaipar ismeretek v. 

optika ismeretek v. optikai ismeretek v. rendészet ismeretek v. 

rendészeti és közszolgálati ismeretek v. távközlés ismeretek v. 

távközlési ismeretek v. vegyész ismeretek v. vegyipar ismeretek v. 

vegyipari ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. vízügyi 

ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgy(autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. automatikai és 

elektronikai ismeretek v. bányaművelési ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. gázipari és fluidumkitermelési ismeretek 

v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. hajózási technikai ismeretek 

v. kiadványszerkesztési ismeretek v. közlekedésautomatikai 

ismeretek v. közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai 

ismeretek v. magas- és mélyépítési ismeretek v. mechatronikai 

ismeretek v. mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. 

nyomdaipari technikai ismeretek v. vasútgépészeti ismeretek v. 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek) v. 

egy szakmai előkészítő vizsgatárgy( elektronikai alapismeretek v. 

elektronika alapjai v. élelmiszeripari alapismeretek v. élelmiszer-ipari 

alapismeretek v. építészeti és építési alapismeretek v. faipari 

alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek v. 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

32
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Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki
mechatronikai mérnöki 

(magyar nyelven)
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

32

100
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Műszaki műszaki menedzser emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. 

történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar 

ismeretek v. élelmiszeripari ismeretek v. építőipar ismeretek v. 

épületgépészet ismeretek v. épületgépészeti ismeretek v. gépészet 

ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. 

könnyűipar ismeretek v. könnyűipari ismeretek v. környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek v. környezetvédelmi ismeretek v. 

közgazdaság ismeretek v. közgazdasági ismeretek v. mezőgazdasági 

gépész ismeretek v. nyomdaipar ismeretek v. vegyész ismeretek v. 

vegyipar ismeretek v. vegyipari ismeretek v. villamosipar és 

elektronika ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy(autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. 

automatikai és elektronikai ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. 

közlekedésautomatikai ismeretek v. közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek v. magas- és mélyépítési 

ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek v. nyomdaipari technikai ismeretek v. 

postaforgalmi ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek v. 

vasútgépészeti ismeretek v. vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási 

és logisztikai ismeretek) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy( 

elektronikai alapismeretek v. elektronika alapjai v. élelmiszeripari 

alapismeretek v. élelmiszer-ipari alapismeretek v. építészeti és építési 

alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek v. 

közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) v. közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan) v. kereskedelmi és marketing 

alapismeretek v. marketing ismeretek v.  nyomdaipari alapismeretek 

v. vegyipari alapismeretek) tantárgyból tett legalább 45%-os de 

maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata
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Műszaki műszaki menedzser emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. gazdasági ismeretek v. informatika v. kémia v. 

történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (élelmiszeripar 

ismeretek v. élelmiszeripari ismeretek v. építőipar ismeretek v. 

épületgépészet ismeretek v. épületgépészeti ismeretek v. gépészet 

ismeretek v. informatika ismeretek v. informatikai ismeretek v. 

könnyűipar ismeretek v. könnyűipari ismeretek v. környezetvédelem-

vízgazdálkodás ismeretek v. környezetvédelmi ismeretek v. 

közgazdaság ismeretek v. közgazdasági ismeretek v. mezőgazdasági 

gépész ismeretek v. nyomdaipar ismeretek v. vegyész ismeretek v. 

vegyipar ismeretek v. vegyipari ismeretek v. villamosipar és 

elektronika ismeretek) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy(autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. 

automatikai és elektronikai ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. gépgyártás-technológiai ismeretek v. 

közlekedésautomatikai ismeretek v. közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek v. magas- és mélyépítési 

ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek v. nyomdaipari technikai ismeretek v. 

postaforgalmi ismeretek v. út-, vasút- és hídépítési ismeretek v. 

vasútgépészeti ismeretek v. vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási 

és logisztikai ismeretek) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy( 

elektronikai alapismeretek v. elektronika alapjai v. élelmiszeripari 

alapismeretek v. élelmiszer-ipari alapismeretek v. építészeti és építési 

alapismeretek v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek v. 

közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) v. közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan) v. kereskedelmi és marketing 

alapismeretek v. marketing ismeretek v.  nyomdaipari alapismeretek 

v. vegyipari alapismeretek) tantárgyból tett legalább 51%-os 

teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga 

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki műszaki menedzser emelt szintű érettségi vizsga
Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki műszaki menedzser nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki műszaki menedzser nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40
Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.)

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki műszaki menedzser sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki műszaki menedzser sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki műszaki menedzser sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki műszaki menedzser sporteredmények
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki műszaki menedzser szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

32
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Műszaki műszaki menedzser szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

Műszaki műszaki menedzser esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki műszaki menedzser esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki műszaki menedzser esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki műszaki menedzser felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

100

32



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. elektronikai alapismeretek v. 

elektronika alapjai v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek v. 

informatikai ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. 

gépgyártás-technológiai ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. 

automatikai és elektronikai ismeretek v. közlekedésautomatikai 

ismeretek v. autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. vasútgépészeti 

ismeretek v. hajózási technikai ismeretek v. mezőgazdasági és 

erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek tantárgyból tett legalább 

45%-os de maximum 50

%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga

50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Matematika v. fizika v. informatika v. elektronikai alapismeretek v. 

elektronika alapjai v. gépészeti alapismeretek v. informatikai 

alapismeretek v. gépészet ismeretek v. informatika ismeretek v. 

informatikai ismeretek v. villamosipar és elektronika ismeretek v. 

gépgyártás-technológiai ismeretek v. mechatronikai ismeretek v. 

automatikai és elektronikai ismeretek v. közlekedésautomatikai 

ismeretek v. autó- és repülőgép-szerelési ismeretek v. vasútgépészeti 

ismeretek v. hajózási technikai ismeretek v. mezőgazdasági és 

erdészeti gépésztechnikai ismeretek v. élelmiszeripari 

gépésztechnikai ismeretek v. közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és logisztikai ismeretek tantárgyból tett legalább 

51%-os teljesítményű  emelt szintű érettségi vizsga

az emelt 

szintű 

érettségi 

százalékos 

eredményév

el 

megegyező 

pontszám 

érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
emelt szintű érettségi vizsga

Az érettségi követelményben meghatározott minden más tantárgyból 

letett legalább 45%-os teljesítményű emelt szintű érettségi vizsga
50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
nyelvvizsga vagy nyelvtudás B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
nyelvvizsga vagy nyelvtudás C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

1-10. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

11-20. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

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.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.) 

21-30. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

nagydíjas

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény.

(Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az 

adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

első díjas 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény.

(Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel.)

1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény: a 

versenyen elért eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden 

része) alól kapott felmentés esetén (szakirányú továbbtanulás 

esetén)

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

1-3. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény 

(Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.)

Különdíj

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

1. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

2. helyezés 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.

(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.)

3. helyezés 

25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény. 

(Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből 

érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel.) 

egyéni 1-3. helyezés 

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, a  

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel 

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Világ- és 

Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, 

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban, Országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
15

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban,  

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
10

megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén a 2012 után szerzett 54-

es vagy 55-ös szakmaszámú Országos Képzési Jegyzék, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítést 

igazoló bizonyítvány:  5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus; 

5452301 Automatikai technikus; 5452501 Autóelektronikai 

műszerész; 5452502 Autószerelő; 5552501 Autótechnikus; 5452503 

Avionikus; 5454401 Bányaművelő technikus; 5454201 Bőrfeldolgozó-

ipari technikus; 5552401 Drog- és toxikológiai technikus; 5452302 

Elektronikai technikus; 5452102 Erdészeti gépésztechnikus; 5558204 

Építőanyagipari minőségellenőr; 5452201 Erősáramú 

elektrotechnikus; 5458201 Épületgépész technikus; 5454301 Faipari 

technikus; 5486301 Fegyverműszerész; 5454402 Fluidumkitermelő 

technikus; 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; 

5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus; 5552502 

Gázautószerelő; 5454403 Gázipari technikus; 5452103 

Gépgyártástechnológiai technikus; 5552303 Gerinchálózati 

rendszerüzemeltető technikus; 5454302 Gumiipari technikus; 

5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus; 5484101 Hajózási technikus; 

5552306 Háztartási gépszervíz szaktechnikus; 5458202 Hídépítő és -

fenntartó technikus; 5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus; 

5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; 5552307 

Járműipari karbantartó technikus; 5484110 Jegyvizsgáló; 5421306 

Kiadványszerkesztő technikus; 5452104 Kohászati technikus; 

5521303 Korrektor; 5485001 Környezetvédelmi technikus; 5585002 

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus; 5484102 Közúti 

közlekedésüzemvitel-ellátó; 5484103 Légi közlekedésüzemvitel-

ellátó; 5558201 Létesítményi energetikus; 5484111 Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző; 5434501 Logisztikai ügyintéző; 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző; 5458203 Magasépítő technikus; 5452304 

Mechatronikai technikus; 5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus; 

5452106 Műanyagfeldolgozó technikus; 5558202 Műemlékfenntartó 

technikus; 5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus; 

5521307 Nyomdaipari szaktechnikus; 5552304 Orvosi elektronikai 

technikus; 5552404 Papíripari technikus; 5452510 Repülőgép-szerelő; 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

32
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Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél: 507320609 Magasépítő technikus; 

507320610 Mélyépítő technikus; 507320606 Hídépítő és –fenntartó 

technikus; 507320616 Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus; 

507112408 Vegyész technikus; 507121402 Környezetvédelmi 

technikus; 510211404 Vízügyi technikus; 507320701 Épületgépész 

technikus; 507220802 Faipari technikus; 507151005 Gépész 

technikus; 507151006 Gépgyártás-technológiai technikus; 508101708 

Mezőgazdasági gépésztechnikus; 507161010 Légijármű-műszerész 

technikus; 507222402 Gumiipari technikus; 507222405 Műanyag-

feldolgozó technikus; 507222407 Papírgyártó és – feldolgozó, 

csomagolószer-gyártó technikus; 507231605 Könnyűipari technikus; 

502111611 Nyomdaipari technikus; 507161901 Alternatív 

járműhajtási technikus; 507161904 Gépjármű-mechatronikai 

technikus; 507141909 Járműipari karbantartó technikus; 507151907 

Ipari szerviztechnikus; 507141912 Mechatronikai technikus; 

510411501 Hajózási technikus; 510411505 Közlekedés-

üzemvitelellátó technikus; 510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő 

technikus; 510411506 Logisztikai technikus; 507240101 Bányaipari 

technikus; 507240105 Fluidumkitermelő technikus; 507150106 

Kohász- és öntésztechnikus; 508101703 Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus; 507140403 Elektronikai technikus; 

507130404 Erősáramú elektrotechnikus; 507140401 Automatikai 

technikus; 507161011 Légijármű-szerelő technikus; 506121202 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

506131203 Szoftverfejlesztő és – tesztelő; 506121201 

Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus; 

507140401 Automatikai technikus; 507130404 Erősáramú 

elektrotechnikus; 507140405 Ipari informatikai technikus; 507140406 

Közlekedés-automatikai technikus; 507141204 Távközlési technikus; 

507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus; 507210503 Élelmiszer-

ellenőrzési technikus; 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus; 

507210509 Húsipari technikus; 507210513 Sütő- és cukrászipari 

technikus; 507210515 Tartósítóipari technikus; 507210517 Tejipari 

32 bizonyítvány, oklevél másolata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki
repülőmérnöki (angol 

nyelven)
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél Ugyanazon a képzési területen (műszaki) való továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították

32 felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél másolata

Természettudomány biológia emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány biológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány biológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

32

100
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Természettudomány biológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biológia

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biológia

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biológia

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biológia
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Természettudomány biológia
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biológia

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány biológia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány biológia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Természettudomány biológia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány biológia
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány biológia
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány biológia
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány biotechnológia emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány biotechnológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány biotechnológia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

1-3 helyezett 
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

4-10 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

Irinyi díj
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy 

kategória)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy 

kategória)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Vegyésztorna (levelező verseny)

1-3 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek: 

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek: 

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

1-3 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/

1-3 helyezett

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Zrínyi Ilona Matematikaverseny (háromfordulós): a második 

fordulóba jutott versenyzők pontszáma 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Zrínyi Ilona Matematikaverseny (háromfordulós): az országos döntő 

(harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől  függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny: az országosan díjazottak 

számára helyezéstől függetlenül (1-15 helyezés országosan általános 

kategóriában, speciális matematika kategóriában 1-5 helyezett)

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Arany Dániel Matematikai tanulóverseny (háromfordulós): a második 

fordulóba jutott versenyzők pontszáma 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Arany Dániel Matematikai tanulóverseny (háromfordulós): az 

országos döntő (harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől 

függetlenül

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Kürschák József Matematikai tanulóverseny: az országosan díjazottak 

számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia
tanulmányi és művészeti versenyek: Schweitzer József Matematikai emlékverseny: az országosan 

díjazottak számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől  függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány biotechnológia

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

(egyéni C kategória 9-12 évfolyam, egyéni B kategória 9-12 évfolyam, 

egyéni A kategória): az országosan díjazottak számára

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány biotechnológia

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biotechnológia

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biotechnológia

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biotechnológia
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biotechnológia
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány biotechnológia

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány biotechnológia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány biotechnológia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Természettudomány biotechnológia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány biotechnológia
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány biotechnológia
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány biotechnológia
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány fizika emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány fizika nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány fizika nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány fizika

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

 Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány fizika

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

 Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány fizika

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

 Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány fizika

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

 Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány fizika

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány fizika

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány fizika

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány fizika
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány fizika
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány fizika

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány fizika
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány fizika
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Természettudomány fizika
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány fizika
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány fizika
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány fizika
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány földrajz emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány földrajz nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány földrajz nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány földrajz

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai 

válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány földrajz

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai 

válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány földrajz

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai 

válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány földrajz

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai 

válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány földrajz sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földrajz

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földrajz

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Természettudomány földrajz
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földrajz
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földrajz

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány földrajz
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány földrajz
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Természettudomány földrajz
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány földrajz
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány földrajz
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány földrajz
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány földtudományi emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány földtudományi nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány földtudományi nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány földtudományi

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai  válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány földtudományi

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai  válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány földtudományi

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai  válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány földtudományi

tanulmányi és művészeti versenyek:

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai  válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány földtudományi

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földtudományi

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Természettudomány földtudományi

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földtudományi
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földtudományi
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány földtudományi

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány földtudományi
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány földtudományi
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Természettudomány földtudományi
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány földtudományi
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány földtudományi
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány földtudományi
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány kémia emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány kémia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány kémia nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

1-3 helyezett 
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

4-10 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

Irinyi díj
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy 

kategória)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia

tanulmányi és művészeti versenyek:
Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy 

kategória)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek: Vegyésztorna (levelező verseny)

1-3 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek: 

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek: 

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

1-3 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia

tanulmányi és művészeti versenyek: Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/

1-3 helyezett

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia

tanulmányi és művészeti versenyek: Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány kémia

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Természettudomány kémia

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány kémia

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány kémia
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány kémia
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány kémia

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány kémia
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány kémia
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Természettudomány kémia
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány kémia
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány kémia
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány kémia
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány környezettan emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány környezettan nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Természettudomány környezettan nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány környezettan

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány környezettan

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány környezettan

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány környezettan

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány környezettan

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány környezettan

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány környezettan

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Természettudomány környezettan
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány környezettan
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány környezettan

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány környezettan
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány környezettan
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Természettudomány környezettan
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány környezettan
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány környezettan
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány környezettan
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány matematika emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Természettudomány matematika nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány matematika nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Természettudomány matematika
tanulmányi és művészeti versenyek: Zrínyi Ilona Matematikaverseny (háromfordulós): a második 

fordulóba jutott versenyzők pontszáma 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika

tanulmányi és művészeti versenyek:
Zrínyi Ilona Matematikaverseny (háromfordulós): az országos döntő 

(harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől  függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny: az országosan díjazottak 

számára helyezéstől függetlenül (1-15 helyezés országosan általános 

kategóriában, speciális matematika kategóriában 1-5 helyezett)

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika
tanulmányi és művészeti versenyek: Arany Dániel Matematikai tanulóverseny (háromfordulós): a második 

fordulóba jutott versenyzők pontszáma 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika

tanulmányi és művészeti versenyek: Arany Dániel Matematikai tanulóverseny (háromfordulós): az 

országos döntő (harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől 

függetlenül

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Természettudomány matematika

tanulmányi és művészeti versenyek:
Kürschák József Matematikai tanulóverseny: az országosan díjazottak 

számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika
tanulmányi és művészeti versenyek: Schweitzer József Matematikai emlékverseny: az országosan 

díjazottak számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől  függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

(egyéni C kategória 9-12 évfolyam, egyéni B kategória 9-12 évfolyam, 

egyéni A kategória): az országosan díjazottak számára

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Természettudomány matematika

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány matematika

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány matematika

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány matematika
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány matematika
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Természettudomány matematika

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Természettudomány matematika
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Természettudomány matematika
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Természettudomány matematika
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Természettudomány matematika
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Természettudomány matematika
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Természettudomány matematika
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki villamosmérnöki emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki villamosmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki villamosmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki villamosmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki villamosmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki villamosmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Műszaki villamosmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki villamosmérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki villamosmérnöki

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki villamosmérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki villamosmérnöki
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki villamosmérnöki
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki villamosmérnöki

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki villamosmérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki villamosmérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Műszaki villamosmérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki villamosmérnöki
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Műszaki villamosmérnöki
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki villamosmérnöki
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki anyagmérnöki emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki anyagmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki anyagmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki anyagmérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki anyagmérnöki

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki anyagmérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki anyagmérnöki
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki anyagmérnöki
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki anyagmérnöki

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki anyagmérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki anyagmérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki anyagmérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki anyagmérnöki
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Műszaki anyagmérnöki
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki anyagmérnöki
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki biomérnöki emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki biomérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki biomérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

7-12. helyezés 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

13-20. helyezés 

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

1-3 helyezett 
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

4-10 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

Irinyi díj
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy 

kategória)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy 

kategória)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Vegyésztorna (levelező verseny)

1-3 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek: 

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek: 

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

1-3 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/

1-3 helyezett

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) /Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória/

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Zrínyi Ilona Matematikaverseny (háromfordulós): a második 

fordulóba jutott versenyzők pontszáma 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Zrínyi Ilona Matematikaverseny (háromfordulós): az országos döntő 

(harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől  függetlenül 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny: az országosan díjazottak 

számára helyezéstől függetlenül (1-15 helyezés országosan általános 

kategóriában, speciális matematika kategóriában 1-5 helyezett)

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Arany Dániel Matematikai tanulóverseny (háromfordulós): a második 

fordulóba jutott versenyzők pontszáma 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Arany Dániel Matematikai tanulóverseny (háromfordulós): az 

országos döntő (harmadik forduló) résztvevőinek, helyezéstől 

függetlenül

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:
Kürschák József Matematikai tanulóverseny: az országosan díjazottak 

számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől függetlenül
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki biomérnöki tanulmányi és művészeti versenyek: 
Schweitzer József Matematikai emlékverseny: az országosan 

díjazottak számára (I-III díj, dicséret) helyezéstől  függetlenül 50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

(egyéni C kategória 9-12 évfolyam, egyéni B kategória 9-12 évfolyam, 

egyéni A kategória): az országosan díjazottak számára

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki biomérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki biomérnöki

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki biomérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki biomérnöki
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki biomérnöki
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki biomérnöki

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki biomérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki biomérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata
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Műszaki biomérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki biomérnöki
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Műszaki biomérnöki
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki biomérnöki
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki vegyészmérnöki emelt szintű érettségi vizsga: min. 45 % 50 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Műszaki vegyészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki vegyészmérnöki nyelvvizsga vagy nyelvtudás:
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Műszaki vegyészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

1-3 helyezett 
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

4-10 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Irinyi verseny (9-10. osztályosoknak, 8 kategóriában versenyeznek)

Irinyi díj
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy  kategória)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Curie Kémia Emlékverseny (7-12 osztályosoknak, évfolyamonként egy-

egy  kategória)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória)

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13 évfolyam, 4 

kategória) 

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek: Vegyésztorna (levelező verseny)

1-3 helyezett 
30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek: Csapatversenyek:

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki
tanulmányi és művészeti versenyek:

Csapatversenyek:

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

     

Csapatversenyek:

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

1-3 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

     

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

1-5 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

     

Csapatversenyek:

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

6-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

     

Csapatversenyek:

Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória

1-3 helyezett 

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

tanulmányi és művészeti versenyek:

     

Csapatversenyek:

Dürer verseny (5-12 osztály, 9 kategória, ebből 2 kategória kémia, 1  

kategória fizika) Csapatverseny 9-12 o. Kémia kategória

4-10 helyezett 

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Műszaki vegyészmérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a 

Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás 

alapján - a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

foglaltakat kivéve -

  a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,

  b) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

  c) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

50
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki vegyészmérnöki

sporteredmények: 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján

   a) világbajnokságon,

   b) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezés

30
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki vegyészmérnöki

sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban

   a) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

   b) az Universiadén,

   c) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon,

   d) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezés

20
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki vegyészmérnöki
sporteredmények: 

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert 

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte

Műszaki vegyészmérnöki
sporteredmények: 

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte
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Műszaki vegyészmérnöki

szakképesítés: Természettudomány területen legfeljebb egy, a szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány, a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél

32
Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen időponttól 

kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő bizonyítvány.

Műszaki vegyészmérnöki
esélyegyenlőség:

fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Műszaki vegyészmérnöki
esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet 40 a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata

Műszaki vegyészmérnöki
esélyegyenlőség:

gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Műszaki vegyészmérnöki
egyéb:

a szakhoz kapcsolódó munkakörben eltöltött minimum egy év 20 30
munkáltató igazolása a munkaköri leírás mellékelésével és NAV **M30 

nyomtatvány (A munkáltató, kifizető összesített igazolása a ****. évi személyi 

jövedelemadó bevallásához

Műszaki vegyészmérnöki
egyéb:

TTK Nyári táborban való részvétel 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Műszaki vegyészmérnöki
egyéb:

TTK intézeteiben végzett kutatómunka 10 30 DE TTK  által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

könyvtárostanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); latin nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); német nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); orosz nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

történelemtanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; etikatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

könyvtárostanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; német nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

történelemtanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; fizikatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; földrajztanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; kémiatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

könyvtárostanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

történelemtanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; francia nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; holland nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; hon- és 

népismeret szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

könyvtárostanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; magyar nyelv 

és irodalom szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

történelemtanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

kémiatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

könyvtárostanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; latin nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

történelemtanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; olasz nyelv 

és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért

egyéni 1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
a versenyt szervező által igazolás vagy oklevél másolata, ha a verseny 

időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[matematikatanár; 

történelemtanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismeret 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [hon- 

és népismeret szakos tanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; magyar 

nyelv és irodalom szakos 

tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; német 

nyelv és kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[könyvtárostanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

német nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[latin nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; olasz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; orosz nyelv és 

kultúra tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; testnevelő 

tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[olasz nyelv és kultúra tanára; 

történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV 

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezés

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezés

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[orosz nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); kémiatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[informatikatanár (digitális 

kultúra tanára); 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; fizikatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; földrajztanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; kémiatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[biológiatanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; földrajztanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; kémiatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[fizikatanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
nyelvvizsga vagy nyelvtudás

C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; kémiatanár]]
egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[földrajztanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[kémiatanár; 

matematikatanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

emelt szintű érettségi vizsga 80 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
28 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudás
40 40

Államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat 

másolata. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

1–10. helyezés
100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

11–20. helyezés
50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
OKTV

21–30. helyezés
25 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai 

Diákolimpián elért egyéni 

1-3. helyezés

100 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

nagydíjasok

60 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

(TUDOK) verseny

első díjasok

40 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

1-3. helyezés

60
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek
Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett verseny

különdíj

40
Részvételt vagy helyezést igazoló oklevél másolata. Abban az esetben jár a 

többletpont, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

1-6. helyezés

50 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

7-12. helyezés

30 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

13-20. helyezés

20 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

tanulmányi és művészeti versenyek

Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny

Fodor József Országos Biológiai Verseny

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Hatvani István Fizikaverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Fizikai Pontversenye, 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség Természettudományi Versenye

Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny

Geográfus kerestetik (HunGeoContest) angol nyelvű középiskolai 

földrajzi verseny 

Less Nándor Földrajzverseny 

Kárpát-medencei magyar csillagászati verseny középiskolásoknak, 

olimpiai válogató

Jakucs László Országos Földrajzverseny

Irinyi verseny (9-10. évfolyam)

Curie Kémia Emlékverseny (7-12. évfolyam)

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny (9-13. évfolyam)

Vegyésztorna (levelező verseny)

Bugát Pál Természettudományos Vetélkedő

SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

TeamUp online csapatverseny  (on-line biológia, kémia 

csapatverseny)

Dürer verseny (5-12 évfolyam)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Arany Dániel Matematikai tanulóverseny 

Kürschák József Matematikai tanulóverseny

Schweitzer József Matematikai emlékverseny

Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Matematikai Pontversenye 

21-30. helyezés

10 a versenyt szervező által kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-

től kezdődően a Paralimpián vagy a Siketlimpián kívüli részvételért, 

ide nem értve az 1-8. helyezést

40 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

sporteredmények

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi 

országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének 

igazolása alapján felnőtt korosztály részére szervezett 

világbajnokságon és Európa bajnokságon történő részvételért, ide 

nem értve a 423/2012. (XII. 29.)  Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) 

és b) pontjában meghatározott esetet

30 Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 

Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

20
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

sporteredmények

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által 

szervezett és általa (korosztálytól függetlenül) a legmagasabb 

szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezésért

15
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.



Debreceni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

sporteredmények

a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport 

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért

10
Megfelelő magyarországi szervezet által kiállított igazolás, ha az eredményt a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

esélyegyenlőség fogyatékosság 40

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes, megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy az ELTE Gyakorló 

Országos Pedagógiai Szakszolgálatáltal elkészített szakértői 

véleménnyel igazolható.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 A jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

esélyegyenlőség gyermekgondozás 40

A támogatást folyósító szerv által kiállított igazolás vagy határozat; ápolási díj 

esetén a támogatást megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

fizetés nélküli szabadság esetén a  jogcímet megállapító határozat benyújtása 

mellett a munkáltató által kiadott igazolás; rendvédelmi feladatokat ellátó 

szerveknél hivatásos állományban lévők esetében a távolléti díjat megállapító 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás; 

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolás.

Pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév 

[természettudomány-

környezettan szakos tanár]]

egyéb TTK Nyári táborban való részvétel 10 DE TTK által kiadott igazolás


