
Eötvös József Főiskola Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)

Képzési terület Szak Jogcím Szintek/skálázás Pontszám
Maximum pontszám 

jogcímenként, ha van
Igazolás módja (dokumentum típusa)

Pedagógus- 

képzés

Minden szak:

tanító alapszak

tanító nemzetiségi német szakiránnyal 

alapszak

tanító nemzetiségi horvát szakiránnyal 

alapszak

tanító cigány-roma szakiránnyal alapszak

óvodapedagógus alapszak

óvodapedagógus nemzetiségi német 

szakiránnyal alapszak

óvodapedagógus nemzetiségi horvát 

szakiránnyal alapszak

óvodapedagógus cigány-roma 

szakiránnyal alapszak

csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak

Nyelvtudás - nyelvenként egy, a magasabb fokú nyelvvizsgára adható pont

C1/felsőfokú komplex 

(korábban C típusú) 

nyelvvizsga

B2/középfokú komplex 

(korábban C típusú) 

nyelvvizsga

50

40

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

Emelt szintű érettségi legalább 45%-os eredménnyel - elfogadjuk a felsőoktatásért felelős 

miniszter által az érettségi vizsgatárgyak köreként a pedagógusképzési képzési területen 

meghatározott bővebb tantárgykört, azaz az érettségi mátrixban (3. sz. melléklet) felsorolt 

minden tantárgyat

50 érettségi bizonyítvány

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. 

mellékletben felsorolt szakmák, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 9. 

mellékletében felsorolt szakképesítések közül: 509222202 Kisgyermek-gondozó, - nevelő, 

4011901 Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), 4011901 Pedagógiai munkatárs 

(gyógypedagógiai asszisztens), 01194002 Pedagógiai asszisztens, 01194001 Gyógypedagógiai 

asszisztens és az OKJ szakképesítések közül: 5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő, 5414001 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs, 5576101 Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó, 5214001 

Pedagógiai asszisztens, 5576201 Ifjúságsegítő végzettség

40 bizonyítvány/oklevél

Ifjúságsegítő, Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzésben, Csecsemő- és 

kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
50 oklevél

Motivációs beszélgetés

kommunikációs cél elérése, 

interakció megvalósítása 0-30 

pont;

mondanivaló részletessége, 

kifejtés önállósága 0-20 pont;

szókincs, kifejezésmód 0-20 

pont;

nyelvhelyesség 0-20 pont;

beszédtempó, kiejtés, 

hanglejtés 0-10 pont

30

20

20

20

10

100

Országos Középiskolai Tanumányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 

Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV, ÁSZÉV) elért helyezés

1–10. helyezés

11–20. helyezés

21–30. helyezés

100

60

30

oklevél

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!)



Eötvös József Főiskola Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezés
nagydíjas

első díjas

30

20
oklevél

Sporteredmény:

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

50

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 eredményért.

Sporteredmény:

Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

adott sportág magyarországi sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban az országos sportági szakszövetség 

által szervezett országos bajnokságon elért 

eredményért.

Sporteredmény:

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
20

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, 

vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért eredményért.

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 1-3. helyezés - legfeljebb egy versenyen szerzett 

eredményért
20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezés 50 oklevél

A szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért 

1-3. helyezés
30 oklevél

Esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet - aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. életévét még nem töltötte be. Az igazolási jogcímnek a 

Tájékoztató megjelenése és 2024. július 4. közötti időszakban kell fennállnia.

30 igazolás

Esélyegyenlőség:

fogyatékosság - meghatározott típusú fogyatékosság meglétének a Tájékoztató megjelenése és 

2024. július 4. közötti időszakra vonatkozó igazolása esetén.

20 igazolás

Esélyegyenlőség:

gyermekgondozás - ha fizetés nélküli szabadságon lévő és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, 

GYET, illetve GYED ellátásban részesülő, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél 

fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy csecsemőgondozási díjban (CSED), 

vagy örökbefogadói díjban (ÖD), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy 

gyermeknevelési támogatásban (GYET), vagy gyermekgondozási díjban (GYED), vagy gyermekek 

otthongondozása díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül a 

Tájékoztató megjelenése és 2024. július 4. közötti időszakban.

20 igazolás

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által 

szervezett versenyen elért helyezés, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a 

jelentkező.

1-3. helyezés

különdíj

60

40
oklevél

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

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

2. helyezés

3. helyezés

60

50

40

oklevél

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia egyéni 1-3. helyezés 100 oklevél

V4-es Közgazdasági Diákolimpia 1-3. helyezésért 60 oklevél

Országos Haditorna Versenyen 1-3. helyezést elért csapat tagjai 15 oklevél
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Gazdaság- 

tudományok

Minden szak:

gazdálkodási és menedzsment alapszak

gazdálkodási és menedzsment 

felsőoktatási szakképzés

Nyelvtudás - nyelvenként egy, a magasabb fokú nyelvvizsgára adható pont

C1/felsőfokú komplex 

(korábban C típusú) 

nyelvvizsga

B2/középfokú komplex 

(korábban C típusú) 

50

40

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

Emelt szintű érettségi legalább 45%-os eredménnyel - elfogadjuk a felsőoktatásért felelős 

miniszter által az érettségi vizsgatárgyak köreként a gazdaságtudományok képzési területen 

meghatározott bővebb tantárgykört, azaz az érettségi mátrixban (3. sz. melléklet) felsorolt 

minden tantárgyat

50 érettségi bizonyítvány

A szakképzésről szóló törvény

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt szakmák, valamint 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 9. mellékletében felsorolt szakképesítések közül:

5	0411	09	01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 5	0411	09	02	 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző,

504171301 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, 504161303 Kereskedő és webáruházi 

technikus;

és az OKJ szakképesítések közül:

5534401 Adótanácsadó, 5534402 Államháztartási mérlegképes könyvelő, 5534403 Egyéb 

szervezeti mérlegképes könyvelő,

5534404 Ellenőrzési szakelőadó, 5481201 Idegenvezető, 5434701 Idegennyelvű ipari és 

kereskedelmi ügyintéző, 5534701 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző, 5534405 IFRS 

mérlegképes könyvelő, 5434603 Irodai titkár, 5434102 Kereskedelmi képviselő,   

5434101 Kereskedő, 5534501 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, 5434501 Logisztikai ügyintéző, 5484104 

Szállítmányozási ügyintéző,

5534406 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő, 5434301 Pénzügyi termékértékesítő (bank, 

befektetés, biztosítás),

5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 5484109 Postai üzleti ügyintéző, 5534302 Szakképesített 

bankreferens,

5481203 Turisztikai szervező, értékesítő, 5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs, 

5434402Vállalkozási és bérügyintéző,

5534407 Vállalkozási mérlegképes könyvelő, 5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző, 

5481101 Vendéglátásszervező végzettség

40 bizonyítvány/oklevél

Adóigazgatási szakügyintéző, banki szakügyintéző, értékpapír-piaci szakértő, Európai Uniós üzleti 

szakügyintéző, gazdálkodási menedzserasszisztens, gazdasági idegen nyelvi levelező, informatikai 

statisztikus és gazdasági tervező, kereskedelmi szakmenedzser, kis- és középvállalkozási 

menedzser, költségvetési gazdasági szakügyintéző, külgazdasági üzletkötő, logisztikai műszaki 

menedzserasszisztens, nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, pénzügyi 

szakügyintéző, projektmenedzser asszisztens, reklámszervező szakmenedzser, számviteli 

szakügyintéző, üzletviteli szakmenedzser, vállalkozási szakügyintéző felsőfokú szakképzésben, 

valamint gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

50 oklevél

Motivációs beszélgetés

kommunikációs cél elérése, 

interakció megvalósítása 0-30 

pont;

mondanivaló részletessége, 

kifejtés önállósága 0-20 pont;

szókincs, kifejezésmód 0-20 

pont;

nyelvhelyesség 0-20 pont;

30

20

20

20

10

100

Országos Középiskolai Tanumányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 

Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV, ÁSZÉV) elért helyezés

1–10. helyezés

11–20. helyezés

21–30. helyezés

100

60

30

oklevél
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Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezés
nagydíjas

első díjas

30

20
oklevél

Sporteredmény:

Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, az 

Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés

50

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 eredményért.

Sporteredmény:

Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés
30

adott sportág magyarországi sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban az országos sportági szakszövetség 

által szervezett országos bajnokságon elért 

eredményért.

Sporteredmény:

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés
20

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, 

vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért eredményért.

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 1-3. helyezés - legfeljebb egy versenyen szerzett 

eredményért
20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezés 50 oklevél

A szakképesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért 

1-3. helyezés
30 oklevél

Esélyegyenlőség:

hátrányos helyzet - aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. életévét még nem töltötte be. Az igazolási jogcímnek a 

Tájékoztató megjelenése és 2024. július 4. közötti időszakban kell fennállnia.

30 igazolás

Esélyegyenlőség:

fogyatékosság - meghatározott típusú fogyatékosság meglétének a Tájékoztató megjelenése és 

2024. július 4. közötti időszakra vonatkozó igazolása esetén.

20 igazolás

Esélyegyenlőség:

gyermekgondozás - ha fizetés nélküli szabadságon lévő és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, 

GYET, illetve GYED ellátásban részesülő, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél 

fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy csecsemőgondozási díjban (CSED), 

vagy örökbefogadói díjban (ÖD), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy 

gyermeknevelési támogatásban (GYET), vagy gyermekgondozási díjban (GYED), vagy gyermekek 

otthongondozása díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül a 

Tájékoztató megjelenése és 2024. július 4. közötti időszakban.

20 igazolás

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által 

szervezett versenyen elért helyezés, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a 

jelentkező.

1-3. helyezés

különdíj

60

40
oklevél

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő

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

2. helyezés

3. helyezés

60

50

40

oklevél

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia egyéni 1-3. helyezés 100 oklevél

V4-es Közgazdasági Diákolimpia 1-3. helyezésért 60 oklevél

Országos Haditorna Versenyen 1-3. helyezést elért csapat tagjai 15 oklevél


