
Eötvös Loránd Tudományegyetem 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)

Bölcsészettudomány anglisztika

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány anglisztika

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

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 Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány anglisztika

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány anglisztika

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány anglisztika

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány anglisztika

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány anglisztika

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány anglisztika

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány anglisztika

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány anglisztika

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány anglisztika

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány anglisztika

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3 helyezés (egyéni) 100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
germanisztika [német 

nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány
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Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány germanisztika [német]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány germanisztika [német]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány germanisztika [német]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány germanisztika [skandinavisztika]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [arab]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[hebraisztika]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[indológia]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[iranisztika]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[japán]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[koreai]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[mongol]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [tibeti]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [török]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
keleti nyelvek és kultúrák 

[újgörög]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány közösségszervezés

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 
32

 - 
az OH által biztosított adatok alapján, vagy kiállított 

igazolás, oklevél a képzés teljesítéséről
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Bölcsészettudomány közösségszervezés

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány közösségszervezés

munkatapasztalat: múzeumban, levéltárban, könyvtárban, 

közművelődési intézményben (pl. művelődési ház, művelődési 

központ, kulturális központ, többfunkciós közművelődési 

intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, gyermek-, illetve 

ifjúsági ház, szabadidőközpont) vagy színházban szerzett 

munkatapasztalat, legalább egyéves, teljes munkaidőnek 

tekinthető foglalkoztatásban

 - 20  - 
munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Bölcsészettudomány közösségszervezés

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány közösségszervezés

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány közösségszervezés

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány közösségszervezés

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány közösségszervezés

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány közösségszervezés

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány közösségszervezés

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány közösségszervezés

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány közösségszervezés

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány közösségszervezés

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány magyar

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány magyar

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány magyar

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány magyar

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány magyar

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Bölcsészettudomány magyar

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány magyar

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány magyar

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány magyar

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány magyar

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány magyar

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány magyar

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány néprajz

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány néprajz

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány
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Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány néprajz

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Bölcsészettudomány néprajz

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány néprajz

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány néprajz

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány néprajz

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány néprajz

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány néprajz

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány néprajz

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Bölcsészettudomány néprajz

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány néprajz

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[asszíriológia]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[egyiptológia]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
ókori nyelvek és kultúrák 

[klasszika-filológia]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány pedagógia
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pedagógia

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány pedagógia

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 
32

 - 
az OH által biztosított adatok alapján, vagy kiállított 

igazolás, oklevél a képzés teljesítéséről

Bölcsészettudomány pedagógia

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány pedagógia

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány pedagógia

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány pedagógia

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Bölcsészettudomány pedagógia

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány pedagógia

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány pedagógia

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány pedagógia

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány pedagógia

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány pedagógia

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány pedagógia

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány pszichológia

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány pszichológia

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 
32

 - 
az OH által biztosított adatok alapján, vagy kiállított 

igazolás, oklevél a képzés teljesítéséről

Bölcsészettudomány pszichológia

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány pszichológia

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány pszichológia

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány pszichológia

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány pszichológia

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány pszichológia

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány pszichológia

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány pszichológia

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány pszichológia

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány pszichológia

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány pszichológia

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány régészet

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány régészet

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány régészet

szakképzettség: az alábbi alap- vagy mesterszakos 

szakképzettségek esetén: geográfus; biológus; földtudományi 

kutató/okleveles geográfus, okleveles biológus, okleveles geológus

 - 32  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány régészet

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány régészet

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány régészet

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány régészet

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány régészet

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány régészet

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány régészet

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány régészet

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány régészet

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány régészet

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Mozgóképkultúra és 

médiaismeret és Filozófia Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen elért eredmény

1-10. helyezés 1-10. helyezés 20 pont 20 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szabad bölcsészet

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [bolgár]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [cseh]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]
nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [horvát]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [lengyel]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [orosz]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]
nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szerb]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]
nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovák]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [szlovén]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]
nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány szlavisztika [ukrán]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány történelem

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány történelem

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány történelem
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány történelem

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány történelem

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány történelem

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány történelem

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány történelem

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány történelem

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány történelem

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány történelem

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány történelem

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány történelem

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[portugál]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

nemzetiségi szak: nemzetiségi szakokra történő jelentkezés saját 

intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Nemzetiségi 

Tanulmányi Verseny (román nyelv és irodalom) 

1-3. helyezés

4-6. helyezés

6-10. helyezés

1-3. helyezés: 20 pont

4-6. helyezés: 10 pont

6-10. helyezés: 5 pont

20 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3 helyezés (egyéni) 100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román nemzetiségi]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Nemzetiségi 

Tanulmányi Verseny (román nyelv és irodalom)

1-3. helyezés

4-6. helyezés

6-10. helyezés

1-3. helyezés: 20 pont

4-6. helyezés: 10 pont

6-10. helyezés: 5 pont

20 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3 helyezés (egyéni) 100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[román]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány
újlatin nyelvek és kultúrák 

[spanyol]

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az alábbi tárgyakból: matematika 

vagy történelem tárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontot adó 

tantárgyak valamelyikéből (kivéve: matematika, történelem, 

idegen nyelv) minimum 45%-tól

 - vizsgatárgyanként 25 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

emelt szintű érettségi: legfeljebb egy emelt szintű érettségi (vagy 

azt kiváltó felsőfokú felvételi szakmai vizsga) idegen nyelvből 

(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), amelyért nyelvvizsga 

többlet pont nem került elszámolásra minimum 60%-tól, 

amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg 

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 

többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 

kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg

 - 25 25 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 25  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Gazdaságtudományok emberi erőforrások

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Gazdaságtudományok emberi erőforrások

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok emberi erőforrások

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az alábbi tárgyakból: matematika 

vagy történelem tárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontot adó 

tantárgyak valamelyikéből (kivéve: matematika, történelem, 

idegen nyelv) minimum 45%-tól

 - vizsgatárgyanként 25 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

emelt szintű érettségi: legfeljebb egy emelt szintű érettségi (vagy 

azt kiváltó felsőfokú felvételi szakmai vizsga) idegen nyelvből 

(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), amelyért nyelvvizsga 

többlet pont nem került elszámolásra minimum 60%-tól, 

amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg 

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 

többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 

kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg

 - 25 25 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 25  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az alábbi tárgyakból: matematika 

vagy történelem tárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontot adó 

tantárgyak valamelyikéből (kivéve: matematika, történelem, 

idegen nyelv) minimum 45%-tól

 - vizsgatárgyanként 25 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi
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Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

emelt szintű érettségi: legfeljebb egy emelt szintű érettségi (vagy 

azt kiváltó felsőfokú felvételi szakmai vizsga) idegen nyelvből 

(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), amelyért nyelvvizsga 

többlet pont nem került elszámolásra minimum 60%-tól, 

amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg 

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 

többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 

kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg

 - 25 25 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 25  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az alábbi tárgyakból: matematika 

vagy történelem tárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontot adó 

tantárgyak valamelyikéből (kivéve: matematika, történelem, 

idegen nyelv) minimum 45%-tól

 - vizsgatárgyanként 25 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

emelt szintű érettségi: legfeljebb egy emelt szintű érettségi (vagy 

azt kiváltó felsőfokú felvételi szakmai vizsga) idegen nyelvből 

(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), amelyért nyelvvizsga 

többlet pont nem került elszámolásra minimum 60%-tól, 

amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg 

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 

többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 

kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg

 - 25 25 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 25  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az alábbi tárgyakból: matematika 

vagy történelem tárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontot adó 

tantárgyak valamelyikéből (kivéve: matematika, történelem, 

idegen nyelv) minimum 45%-tól

 - vizsgatárgyanként 25 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

emelt szintű érettségi: legfeljebb egy emelt szintű érettségi (vagy 

azt kiváltó felsőfokú felvételi szakmai vizsga) idegen nyelvből 

(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), amelyért nyelvvizsga 

többlet pont nem került elszámolásra minimum 60%-tól, 

amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg 

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 

többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 

kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg

 - 25 25 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 25  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az alábbi tárgyakból: matematika 

vagy történelem tárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontot adó 

tantárgyak valamelyikéből (kivéve: matematika, történelem, 

idegen nyelv) minimum 45%-tól

 - vizsgatárgyanként 25 pont 75 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi
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Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

emelt szintű érettségi: legfeljebb egy emelt szintű érettségi (vagy 

azt kiváltó felsőfokú felvételi szakmai vizsga) idegen nyelvből 

(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), amelyért nyelvvizsga 

többlet pont nem került elszámolásra minimum 60%-tól, 

amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg 

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 

többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára 

kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg

 - 25 25 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 25  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Informatika programtervező informatikus

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Informatika programtervező informatikus

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 50  - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Informatika programtervező informatikus

szakképesítés: középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga és szakgimnáziumban oktatható 

szakképesítés szerinti szakképesítés szakirányú továbbtanulás 

esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a 

jelentkező érettségi pontjait

 - 32  - szakképesítést igazoló dokumentum

Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyzés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyzés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél
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Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek (l. a Tájékoztató 1. 

sz. tábláza-tában). 

1-10. helyzés 1-10. helyzés: 20 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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 1-3 helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés és szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél

Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. helyzés

különdíj

1-3. helyzés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: “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

1. helyezés

2. helyzés

3. helyzés

1. helyezés: 100 pont

2. helyzés: 50 pont

3. helyzés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Informatika programtervező informatikus

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában. 

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél

Informatika programtervező informatikus
munkatapasztalat: legalább 5 év informatika munkakörben 

eltöltött munkaviszony
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Informatika programtervező informatikus

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Informatika programtervező informatikus

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Informatika programtervező informatikus

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Informatika programtervező informatikus

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Informatika programtervező informatikus

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Informatika programtervező informatikus

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Informatika programtervező informatikus

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Informatika programtervező informatikus

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Informatika programtervező informatikus

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Informatika programtervező informatikus

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Jogi igazságügyi igazgatási

munkatapasztalat: igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, 

ügyészségnél, bíróságnál az igazságszolgáltatási tevékenységherz 

kötődően végzett;  közjegyzői, ügyvédi, végrehajtói irodában, 

illetve egyéni ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó mellett végzett, 

továbbá rendvédelmi szervnél végzett  munkakörben  legalább 2 

éves legalább heti 20 órás foglalkoztatás

 - 20  - 
a munkáltató teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási
szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél az 

alábbi szakon: felsőfokú jogi asszisztens
 - 10  - 

bizonyítvány megfelelően hitelesített másolata 

(AVDH)
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Jogi igazságügyi igazgatási

szakképesítés: közszolgálati technikus (50431801), közszolgálati 

ügyintéző (5434501), pénzügy-számviteli ügyintéző (5434401), 

vállalkozás-ügyviteli ügyintéző (504110902), rendőr tiszthelyettes 

(510321803), rendőr tiszthelyettes (5486101) és bűnügyi technikus 

(5486102)

 - 10  - 
bizonyítvány megfelelően hitelesített másolata 

(AVDH)

Jogi igazságügyi igazgatási 

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból, ha eredménye 

legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont  - az OH által biztosított adatok alapján

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. helyezést

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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
1-3. helyezés: 100 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: “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

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi igazságügyi igazgatási 

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Jogi igazságügyi igazgatási 

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Jogi igazságügyi igazgatási 

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Jogi igazságügyi igazgatási 

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Jogi igazságügyi igazgatási 

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Jogi igazságügyi igazgatási 

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Jogi igazságügyi igazgatási 

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Jogi igazságügyi igazgatási 

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Jogi igazságügyi igazgatási 

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Jogi igazságügyi igazgatási 

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Jogi jogász

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból, ha eredménye 

legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont  - az OH által biztosított adatok alapján

Jogi jogász

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi jogász

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Jogi jogász

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Jogi jogász

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Jogi jogász

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Jogi jogász

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Jogi jogász

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Jogi jogász

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Jogi jogász

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Jogi jogász

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Jogi jogász

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból, ha eredménye 

legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont  - az OH által biztosított adatok alapján

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

munkatapasztalat: Tb. kifizetőhelyi, bérszamfejtői, 

táraadalombiztosítási igazgatási, személyügyi, foglalkoztatási 

munkakörtigazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, ügyészségnél, 

bíróságnál az igazságszolgáltatási tevékenységherz kötődően 

végzett;  közjegyzői, ügyvédi, végrehajtói irodában, illetve egyéni 

ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó mellett végzett, továbbá 

rendvédelmi szervnél végzett  munkakörben  legalább 2 éves 

legalább heti 20 órás foglalkoztatás

 - 20  - 
a munkáltató teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél az 

alábbi szakon: felsőfokú jogi asszisztens
 - 10  - 

bizonyítvány megfelelően hitelesített másolata 

(AVDH)

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

szakképesítés: közszolgálati technikus (50431801), közszolgálati 

ügyintéző (5434501), pénzügy-számviteli ügyintéző (5434401), 

vállalkozás-ügyviteli ügyintéző (504110902), rendőr tiszthelyettes 

(510321803), rendőr tiszthelyettes (5486101) és bűnügyi technikus 

(5486102)

 - 10  - 
bizonyítvány megfelelően hitelesített másolata 

(AVDH)

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Jogi
személyügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Műszaki gépészmérnöki

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Műszaki gépészmérnöki

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Műszaki gépészmérnöki

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 50  - oklevél

Műszaki gépészmérnöki

szakképesítés: középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga és szakgimnáziumban oktatható 

szakképesítés szerinti szakképesítés szakirányú továbbtanulás 

esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a 

jelentkező érettségi pontjait

 - 32  - szakképesítést igazoló dokumentum

Műszaki gépészmérnöki
felvételi elbeszélgetés: előrehozott felvételi elbeszélgetés (január 

végén) eredménye (nem kötelező!)

duális képzésre jelentkezés 

nélkül

duális képzésre 

jelentkezett

duális képzésre jelentkezés 

nélkül: 60 pont

duális képzésre 

jelentkezett: 70 pont

70  - 

Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyzés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyzés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek (l. a Tájékoztató 1. 

sz. tábláza-tában). 

1-10. helyzés 1-10. helyzés: 20 pont  - az eredményt igazoló oklevél
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Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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 1-3 helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés és szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

Különdíj

1-3. helyzés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: “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

1. helyezés

2. helyzés

3. helyzés

1. helyezés: 100 pont

2. helyzés: 50 pont

3. helyzés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki gépészmérnöki

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában. 

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki gépészmérnöki

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Műszaki gépészmérnöki

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Műszaki gépészmérnöki

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Műszaki gépészmérnöki

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Műszaki gépészmérnöki

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Műszaki gépészmérnöki

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Műszaki gépészmérnöki

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Műszaki gépészmérnöki

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Műszaki gépészmérnöki

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Műszaki gépészmérnöki

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Műszaki műszaki menedzser

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Műszaki műszaki menedzser

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Műszaki műszaki menedzser

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 50  - oklevél
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Műszaki műszaki menedzser

szakképesítés: középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga és szakgimnáziumban oktatható 

szakképesítés szerinti szakképesítés szakirányú továbbtanulás 

esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a 

jelentkező érettségi pontjait

 - 32  - szakképesítést igazoló dokumentum

Műszaki műszaki menedzser

munkatapasztalat: elfogadható munkaterületek: műszaki 

(gépészet, építőipar), informatikai, gazdasági (értékesítes, 

logisztika, beszerzés, minőségbiztosítás), humán (HR-

ügyfélkapcsolatok, jogász, szervíz), pénzügyi (bank, biztosítas).

0 - 3 év

3 év felett, 6 évig

6 éven felü

0 - 3 év : 10 pont

3 év felett, 6 évig: 20 pont

6 éven felül: 30 pont

 - munkáltatói igazolás

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyzés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyzés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek (l. a Tájékoztató 1. 

sz. tábláza-tában). 

1-10. helyzés 1-10. helyzés: 20 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredmény. (A 

művészeti versenyek felsorolását l. az aktuális felvételi 

tájékoztatóban.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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 1-3 helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés és szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

Különdíj

1-3. helyzés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: “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

1. helyezés

2. helyzés

3. helyzés

1. helyezés: 100 pont

2. helyzés: 50 pont

3. helyzés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Műszaki műszaki menedzser

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában. 

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Műszaki műszaki menedzser

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Műszaki műszaki menedzser

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Műszaki műszaki menedzser

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Műszaki műszaki menedzser

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Műszaki műszaki menedzser

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Műszaki műszaki menedzser

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Műszaki műszaki menedzser

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Műszaki műszaki menedzser

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Műszaki műszaki menedzser

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Műszaki műszaki menedzser

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás

Pedagógusképzés  óvodapedagógus
emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés  óvodapedagógus

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés  óvodapedagógus

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés  óvodapedagógus

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

német)

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás
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Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés biológiatanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés biológiatanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés biológiatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés biológiatanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés biológiatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés biológiatanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés biológiatanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés biológiatanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés biológiatanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Pedagógusképzés biológiatanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés biológiatanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés biológiatanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés biológiatanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés biológiatanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés biológiatanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés biológiatanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján
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Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
bolgár és nemzetiségi bolgár 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő
emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés fizikatanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés fizikatanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés fizikatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés fizikatanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés fizikatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés fizikatanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés fizikatanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés fizikatanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés fizikatanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés fizikatanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Pedagógusképzés fizikatanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés fizikatanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés fizikatanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés fizikatanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés fizikatanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés fizikatanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés földrajztanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés földrajztanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés földrajztanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés földrajztanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés földrajztanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés földrajztanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás
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Pedagógusképzés földrajztanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés földrajztanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés földrajztanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés földrajztanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés földrajztanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés földrajztanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés földrajztanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés földrajztanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés földrajztanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés földrajztanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés francia nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés gyógypedagógia

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból, ha eredménye 

legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont  - az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés gyógypedagógia

szakképesítés: elfogadható szakképesítések:

509222202 Kisgyermek-gondozó, nevelő

4011901 Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

4011901 Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens)

501882501 Oktatási szakasszisztens

509232206 Szociális és rehabilitációs szakgondozó

5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő

5414001 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

5414002 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

5476202 Szociális asszisztens

5476101 Gyermekotthoni asszisztens

1194002 Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

1194001 Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

509130304 Csecsemő- és gyermek- ápoló

509230309 Rehabilitációs terapeuta (Fizioterápiás asszisztens, 

Gyógymasszőr)

 - 32 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a 

Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és az első 

ízben 2021 májusában kiállított középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél és ugyanezen 

időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított 

képesítő bizonyítvány fogadható el. (szakkepesites.hu 

- efeb.hu). Többletpontot kizárólag azokért a 

szakképesítésekért kaphat a jelentkező (amennyiben 

érettségi pontot nem ebből számítottak). A szakmai 

vizsgáról szóló igazolás vagy pl. az év végi 

bizonyítvány nem igazolja a szakképesítés 

megszerzését, ezért ezek önmagukban nem 

fogadhatók el. További, nem elfogadható 

dokumentumok lehetnek például: a 2021 májusa 

előtt kiállított technikusi bizonyítvány, a törzslap, a 

szakmai bizonyítvány, az ECDL-bizonyítvány, a 

szakmunkás-bizonyítvány, az érettségi-képesítő 

bizonyítvány, a szakközépiskolai képesítő 

bizonyítvány, a munkahelyi belső tanfolyamok, 

képzések, egyéb tanfolyamok igazolásai, oklevelei, 

külföldi honosított szakképesítés igazolása.

Pedagógusképzés gyógypedagógia

szakképesítés: tanfolyami végzettség, akkreditációval  rendelkező 

egészségügyi, pedagógus vagy szociális területen elvégzett 

minimum 30 órás vagy minimum 20 pontos továbbképző 

tanfolyam

 - 10 20

a továbbképzést szervező szervezet által kiadott 

(aláírással, pecséttel hitelesített) tanúsítvány vagy 

igazolás  (a felvételinél figyelembe vehető képzési 

portálok szocialisportal.hu - Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság szociális képzései, 

pedakkred.oh.gov.hu - akkreditált pedagógus-

továbbképzések oftex.hu - orvosok folyamatos 

továbbképzése,  meszk.hu - szaftex.aeek.hu - 

egészségügyi szakdolgozók továbbképzései, FAR-

rendszerben regisztrált továbbképzések)

Pedagógusképzés gyógypedagógia

szakképzettség: szakirányú továbbképzésben szerzett újabb 

felsőfokú szakképzettség, felsőoktatási intézményben, orvos-

egészségtudományi, pedagógusképzési, társadalomtudományi 

képzési területen minimum 60 kredites szakirányú 

továbbképzésben szerzett oklevél,  képzésenként

 - 25 40
a szakirányú továbbképzést szervező intézmény által 

kiadott oklevél

Pedagógusképzés gyógypedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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 elért 

eredményért, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon

1-10. helyezésért 100 

pont,

11-20. helyezésért 50 

pont,

21-30. helyezésért 25 pont

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés gyógypedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: az Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen elért versenyeredményért, amennyiben az 

nem érettségi pontot adó tárgy

1-10. helyezés 1-10. helyezés: 25 pont  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Pedagógusképzés gyógypedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: a Középiskolai Tudományos 

Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés 

alapján, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon

nagydíjas

az első díjas

nagydíjas: 30 pont

az első díjas: 20 pont
 . az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Pedagógusképzés gyógypedagógia

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Pedagógusképzés gyógypedagógia
tanulmányi versenyen elért eredmény: a nemzetközi tudományos 

diákolimpián elért eredményért
1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Pedagógusképzés gyógypedagógia

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés gyógypedagógia

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés gyógypedagógia

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés gyógypedagógia

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés gyógypedagógia

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés gyógypedagógia

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés gyógypedagógia

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés gyógypedagógia

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés gyógypedagógia

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés gyógypedagógia

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés holland nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél
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Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés japán nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés kémiatanár
szakképesítés: elfogadható szakképesítés: műszeres analitikus, 

gyógyszeripari szaktechnikus
 - 40 80 a szakképesítés megszerzését igazoló oklevél

Pedagógusképzés kémiatanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés kémiatanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés kémiatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés kémiatanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés kémiatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés kémiatanár
szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett 

szakképzettség az alábbi szakon: vegyész technikus
 - 32 32 az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés kémiatanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés kémiatanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés kémiatanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés kémiatanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Pedagógusképzés kémiatanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés kémiatanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés kémiatanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés kémiatanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés kémiatanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés kémiatanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés kémiatanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél
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Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés kínai nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés könyvtárostanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés könyvtárostanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés könyvtárostanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés könyvtárostanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés könyvtárostanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés könyvtárostanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés könyvtárostanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés könyvtárostanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés könyvtárostanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés könyvtárostanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés könyvtárostanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés könyvtárostanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés könyvtárostanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés könyvtárostanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés könyvtárostanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés könyvtárostanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés latin nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél
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Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés
magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés matematikatanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés matematikatanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés matematikatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés matematikatanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés matematikatanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés matematikatanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés matematikatanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés matematikatanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés matematikatanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés matematikatanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Pedagógusképzés matematikatanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés matematikatanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés matematikatanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés matematikatanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés matematikatanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés matematikatanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás
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Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
német és nemzetiségi német 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés olasz nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés orosz nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés portugál nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél
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Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés spanyol nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés
szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés tanító

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás
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Pedagógusképzés tanító
emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés tanító

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány

Pedagógusképzés tanító

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés tanító

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés tanító

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés tanító

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés tanító

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés tanító

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Pedagógusképzés tanító

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés tanító

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés tanító

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés tanító

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés tanító

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)
emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél
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Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi német)

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

munkatapasztalat: az elmúlt 5 évben fennálló munkaviszony 

keretében minimum féléves munkatapasztalattal rendelkezik 

bármilyen pedagógus, vagy a nevelő munkát segítő munkakörök 

közül a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, 

valamint a dajka munkakörben köznevelési intézményben/nevelési-

oktatási intézményben  v.  bölcsődében v.  gyermekotthonban

 - 30  - munkáltatói igazolás

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)
emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból

az eredménynek megfelelő 

pont (pl. 65 %-os emelt 

szintű érettségi, akkor 65 

pont)

25-100 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

szakképzettség: az alábbi képzési területeken szerzett 

szakképzettség: orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  

v. társadalomtudományi képzési terület, továbbá a 

bölcsészettudományi képzési területről csak az alábbiak: 

pszichológia BA/MA, pedagógia BA, neveléstudományi MA

alap- és mesterképzés

felsőoktatási szakképzés

alap- és mesterképzés: 65 

pont

felsőoktatási szakképzés: 

50 pont

 - az OH által biztosított adatok alapján, vagy oklevél

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés tanító (nemzetiségi szerb)

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés technika- és tervezés-tanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás
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Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
természettudomány-

környezettan szakos tanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés történelemtanár

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés történelemtanár

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés történelemtanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés történelemtanár

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés történelemtanár
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés történelemtanár
munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés történelemtanár

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés történelemtanár

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Pedagógusképzés történelemtanár

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés történelemtanár

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés történelemtanár

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés történelemtanár

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés történelemtanár

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés történelemtanár

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés történelemtanár

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Pedagógusképzés történelemtanár

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
ukrán és nemzetiségi ukrán 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Sporttudomány rekreáció és életmód

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Sporttudomány rekreáció és életmód

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány
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Sporttudomány rekreáció és életmód

motoros alkalmassági vizsga: 1. Az egészségügyi alkalmasság 

igazolása.

2. Az úszástudás igazolása.

3. motoros (=mozgásos) gyakorlati vizsga, melynek részletes 

követelményei az intézményi honlapon érhetők el. Ez a rész 

kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen 

eredményű, sikeres érettségi vizsgával.

Kizáró jellegű vizsga, eredménye megfelelt, nem megfelelt - pontot 

nem ér.

 - 0 0

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás 

igazolása, valamint a testnevelés érettségi alapján 

történő felmentési kérelem csak a Kar saját 

formanyomtatványán nyújtható be.

Sporttudomány rekreáció és életmód

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 
32

 - 
az OH által biztosított adatok alapján, vagy kiállított 

igazolás, oklevél a képzés teljesítéséről

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány rekreáció és életmód

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.
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Sporttudomány rekreáció és életmód

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Sporttudomány rekreáció és életmód

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Sporttudomány rekreáció és életmód

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Sporttudomány rekreáció és életmód

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Sporttudomány rekreáció és életmód

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Sporttudomány rekreáció és életmód

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Sporttudomány rekreáció és életmód

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért
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Sporttudomány rekreáció és életmód

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Sporttudomány rekreáció és életmód

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Sporttudomány sportszervezés

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Sporttudomány sportszervezés

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Sporttudomány sportszervezés

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 
32

 - 
az OH által biztosított adatok alapján, vagy kiállított 

igazolás, oklevél a képzés teljesítéséről

Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Sporttudomány sportszervezés

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Sporttudomány sportszervezés

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Sporttudomány sportszervezés

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Sporttudomány sportszervezés

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Sporttudomány sportszervezés

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Sporttudomány sportszervezés

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Sporttudomány sportszervezés

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Sporttudomány sportszervezés

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Sporttudomány sportszervezés

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Sporttudomány sportszervezés

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás
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Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi versenyen elért eredmény: Bod Péter Országos 

Könyvtárhasználati Verseny

1-3. helyezés

4-6. helyezés

6-10. helyezés

1-3. helyezés: 20 pont

4-6. helyezés: 10 pont

6-10. helyezés: 5 pont

20 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros
tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Arany János 

Irodalmi Verseny

1-3. helyezés

4-6. helyezés

6-10. helyezés

1-3. helyezés: 20 pont

4-6. helyezés: 10 pont

6-10. helyezés: 5 pont

20 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

munkatapasztalat: A könyvtárak vagy kulturális integrált 

intézményekben végzett, könyvtári feladatot ellátó bármely 

munkakörben, így a kulturális-, a kulturális működéstámogató-, a 

kulturális szakfeladatot teljesítő munkakörben minimum 320 óra 

igazolt alkalmazotti, megbízási-, vagy önkéntes szerződéssel 

foglalkoztatott, munkáltató által igazolt munkatapasztalatra 

adható.

 - 20  - 
munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Társadalomtudomány informatikus könyvtáros

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

[ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, 

amennyiben a jelentkező nem az alapján kéri a tanulmányi és 

érettségi pont (az első 400) számítását]

 - 
32

 - 
az OH által biztosított adatok alapján, vagy kiállított 

igazolás, oklevél a képzés teljesítéséről

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

szakképesítés: a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga, szakirányú továbbtanulás esetén, 

amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező 

érettségi pontjait, szakképesítésenként

 - 32 32 OKJ bizonyítvány

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

100 az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, ha a 

versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek

1-10 helyezés 20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, legfeljebb egy, a 

középiskolai művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

tanulói számára szervezett versenyen elért eredményért. (A 

többletpontra jogosító művészeti versenyek felsorolását az aktuális 

felvételi tájékoztató tartalmazza.)

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
20  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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 1-3. helyezés: 100 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

Különdíj

1-3. helyezés 20 pont

Különdíj 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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. Bővebben 

l. a Tájékoztató 1. sz. táblázatában

1-3 helyezés (egyéni) 100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Nyelvészeti 

Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 

eredmény

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány
kommunikáció- és 

médiatudomány

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, csak egy tárgy 

esetén, az adott szakon érettségi pontot adó tárgyból

1-3. helyezés 40 40 hitelesített igazolás

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok 

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány politikatudományok

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) bármely tárgyból, ha eredménye 

legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont  - az OH által biztosított adatok alapján

Társadalomtudomány politikatudományok

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-10. helyezés

11-20. helyezés

21-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-20. helyezés: 50 pont

21-30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

első díjas

nagydíjas: 30 pont

első díjas: 20 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért eredmény, a versenyen elért 

eredmény alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól 

kapott felmentés, szakirányú továbbtanulás esetén

 - 30  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok

tanulmányi versenyen elért eredmény: Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos Diákköri Tanács 

(OTDK) által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezés

különdíj

1-3. helyezés: 20 pont

különdíj: 10 pont
 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok
tanulmányi versenyen elért eredmény: “Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért eredmény

1. helyezés

2. helyezés

3. helyezés

1. helyezés: 100 pont

2. helyezés: 50 pont

3. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok

tanulmányi versenyen elért eredmény: 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

1-3. helyezés (egyéni 

versenyzőként)
100  - az eredményt igazoló oklevél, vagy igazolás

Társadalomtudomány politikatudományok

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Társadalomtudomány politikatudományok

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Társadalomtudomány politikatudományok

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Társadalomtudomány politikatudományok

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Társadalomtudomány politikatudományok

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány politikatudományok

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány politikatudományok

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Társadalomtudomány politikatudományok

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Társadalomtudomány politikatudományok

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Társadalomtudomány politikatudományok

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány szociális munka

munkatapasztalat: gyermekjólléti és a szociális szolgáltatások 

szélesen értelmezett területein szerzett min. 200 óra igazolt 

munkavégzés

 - 30  - 
Hitelesített igazolások beküldési határideje: adott 

felvételi időszak: május 31-i napja.

Társadalomtudomány szociális munka

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Társadalomtudomány szociális munka

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Társadalomtudomány szociális munka

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Társadalomtudomány szociális munka

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Társadalomtudomány szociális munka

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Társadalomtudomány szociális munka

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Társadalomtudomány szociális munka

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Társadalomtudomány szociális munka

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány szociális munka

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Társadalomtudomány szociális munka

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Társadalomtudomány szociális munka

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány szociális munka

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány szociológia

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Társadalomtudomány szociológia

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján, vagy érettségi

Társadalomtudomány szociológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, csak egy tárgy 

esetén, az adott szakon érettségi pontot adó tárgyból

1-3. helyezés 40 40 hitelesített igazolás

Társadalomtudomány szociológia

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Társadalomtudomány szociológia

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Társadalomtudomány szociológia

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Társadalomtudomány szociológia

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Társadalomtudomány szociológia

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány szociológia

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Társadalomtudomány szociológia

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Társadalomtudomány szociológia

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Társadalomtudomány szociológia

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum
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Társadalomtudomány szociológia

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány biológia

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány biológia

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - 33  - az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány biológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány biológia
tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Diákolimpia 

biológia vagy kémia tárgyból
1-3. helyezés 100 100 az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány biológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: kizárólag az alábbi 

versenyek esetén, versenyenként legfeljebb egy eredmény alapján: 

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, Dr. 

Árokszállásy Zoltán Biológia verseny, Kitaibel Pál Középiskolai 

Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny, Dr. 

Szentágothai János Biológia verseny, Fodor József Országos 

Biológia Verseny, SZTE Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Verseny

1-3. helyezés 30  - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány biológia

tanulmányi versenyen elért eredmény: kizárólag az alábbi verseny 

esetén: "Ifjú tudósok" (felsorolt érettségi tárgyak 

tudományterületeiről)

1-8. helyezés 1-8. helyezés: 30 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány biológia

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány biológia

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Természettudomány biológia

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Természettudomány biológia

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Természettudomány biológia

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Természettudomány biológia

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Természettudomány biológia

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Természettudomány biológia

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány biológia

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány biológia

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány fizika

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány fizika

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - 33  - az OH által biztosított adatok alapján
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Természettudomány fizika

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány fizika
tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Diákolimpia 

fizika tárgyból
1-3. helyezés 100 100 az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány fizika

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány fizika

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Természettudomány fizika

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Természettudomány fizika

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Természettudomány fizika

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Természettudomány fizika

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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Természettudomány fizika

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Természettudomány fizika

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány fizika

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány fizika

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány földrajz

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány földrajz

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - 33  - az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány földrajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány földrajz
tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Diákolimpia 

földrajz tárgyból
1-3. helyezés 100 100 az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány földrajz

tanulmányi versenyen elért eredmény: kizárólag az alábbi 

versenyek esetén, versenyenként legfeljebb egy eredmény alapján: 

Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny, Lóczy Lajos 

Országos Földrajzverseny

1-3. helyezés 30  - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány földrajz

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány földrajz

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
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Természettudomány földrajz

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Természettudomány földrajz

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Természettudomány földrajz

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Természettudomány földrajz

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Természettudomány földrajz

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Természettudomány földrajz

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány földrajz

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Természettudomány földrajz

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány földtudományi

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány földtudományi

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - 33  - az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány földtudományi

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány földtudományi
tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Diákolimpia 

fizika v. földrajz v. kémia tárgyból
1-3. helyezés 100 100 az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány földtudományi

tanulmányi versenyen elért eredmény: kizárólag az alábbi 

versenyek esetén, versenyenként legfeljebb egy eredmény alapján: 

Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny, Lóczy Lajos 

Országos Földrajzverseny

1-3. helyezés 30  - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány földtudományi

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány földtudományi

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Természettudomány földtudományi

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Természettudomány földtudományi

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Természettudomány földtudományi

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Természettudomány földtudományi

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Természettudomány földtudományi

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Természettudomány földtudományi

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány földtudományi

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány földtudományi

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány kémia

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány kémia

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - 33  - az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány kémia
szakképzettség: felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

kizárólag az alábbi végzettség esetén: vegyész technikus
 - 32 32 a szakképzés megszerzését igazoló oklevél

Természettudomány kémia
szakképesítés: elfogadható szakképesítések: műszeres analitikus, 

gyógyszeripari szaktechnikus
 - 40 80 a szakképesítés megszerzését igazoló oklevél

Természettudomány kémia

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány kémia
tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Diákolimpia 

kémia tárgyból
1-3. helyezés 100 100 az eredményt igazoló oklevél
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Természettudomány kémia

tanulmányi versenyen elért eredmény: tanulmányi 

versenyeredmény, kizárólag az alábbi verseny esetén: Irinyi János 

Országos Középiskolai Kémiaverseny (bármely kategória)

1-10. helyezés 30  - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány kémia

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány kémia

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Természettudomány kémia

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Természettudomány kémia

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Természettudomány kémia

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Természettudomány kémia

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Természettudomány kémia

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Természettudomány kémia

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány kémia

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány kémia

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány környezettan

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány környezettan

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány környezettan

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány környezettan

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány környezettan

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Természettudomány környezettan

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik
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Természettudomány környezettan

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Természettudomány környezettan

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Természettudomány környezettan

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Természettudomány környezettan

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Természettudomány környezettan

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány környezettan

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány környezettan

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány matematika

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Természettudomány matematika

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - 33  - az OH által biztosított adatok alapján



Eötvös Loránd Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Természettudomány matematika

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény, tárgyanként 

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

11-30. helyezés

1-10. helyezés: 100 pont

11-30. helyezés: 50 pont
 - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány matematika

tanulmányi versenyen elért eredmény: nemzetközi 

versenyeredmény, kizárólag az alábbi versenyek esetén: IMO 

(International Mathematical Olympiad), MEMO (Middle European 

Mathematical Olympiad), EGMO (European Girl's Mathematical 

Olympiad), RMM (Romanian Master of Mathematics)

1-3. helyezés 100  - az eredményt igazoló oklevél

Természettudomány matematika

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Természettudomány matematika

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Természettudomány matematika

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Természettudomány matematika

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Természettudomány matematika

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Természettudomány matematika

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Természettudomány matematika

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Természettudomány matematika

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Természettudomány matematika

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudomány matematika

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

emelt szintű érettségi: emelt szintű érettségi (vagy azt kiváltó 

felsőfokú felvételi szakmai vizsga) az érettségi pontokba beszámító 

vizsgatárgyból, ha eredménye legalább 45%-os

 - vizsgatárgyanként 50 pont 100 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

80%-os közép szintű érettségi: azon tárgy esetében, amelyből a 

jelentkező középszintű érettségit tett, elérte a 80%-os eredményt 

és ebből számítják számára az érettségi pontot

 - vizsgatárgyanként 33 pont 66 az OH által biztosított adatok alapján

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

nemzetiségi szak: nemzetiségi tanári szakokra történő jelentkezés, 

szakpáronként egyszer, saját intézményben
 - 10  - a felvételi rendszer adatai alapján

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért eredmény

1−10. helyezés

11−20. helyezés

21−30. helyezés

1−10. helyezés: 100 pont

11−20. helyezés: 50 pont

21−30. helyezés: 25 pont

 - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia, ha adott szakon pontot adó érettségi tárgyból ért el 

eredményt a felvételiző egyéni indulóként

1-3. helyezés 1-3. helyezés: 100 pont  - az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

tanulmányi versenyen elért eredmény: Országos Művészeti 

Tanulmányi Verseny

1−3. helyezés (egyéni 

indulóként)
20 20 az eredményt igazoló oklevél

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

munkatapasztalat: legalább egy éves munkatapasztalat köznevelési 

intézményben pedagógusi munkakörben
 - 20  - 

munkáltatói igazolás a munkakör pontos 

megnevezésével és/vagy munkaköri leírás
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Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: hátrányos helyzet, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett. 

 - 30 60

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 

25. évét még nem töltötte be.

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: fogyatékosság, esélyegyenlőség jogcímen csak 

abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60
meghatározott típusú fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

esélyegyenlőség: gyermekgondozás, esélyegyenlőség jogcímen 

csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 

többletpontok a sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 

pontot szerzett.

30 60

fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén 

veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek 

otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni 

ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként 

távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és 

szerződéses állományú katonaként szülési 

szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon 

tartózkodik

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián 

vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel az 1-8.  helyezésen kívül, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Európa-bajnokságon elért 2-3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

30

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az 

esetben lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen 

(tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok az 

esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés, 

sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot 

szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi 

pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket 

kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért
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Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

sporteredmény: Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés, sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet 

pontot szerezni, ha a jelentkező más jogcímen (tanulmányi és 

érettségi pontok, intézményi többletpontok az esélyegyenlőségi 

jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

10

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a 

Magyar Diáksport Szövetség által, vagy 

közreműködésével szervezett Diákolimpia országos 

döntőjében elért eredményért

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

28 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára

nyelvismeret: C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsga, amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből 

egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is 

jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg.

50 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Pedagógusképzés
 óvodapedagógus (nemzetiségi 

szerb)

szakképesítés: az alábbi területeken szerzett OKJ bizonyítvány: 

orvos- és egészségtudomány  v. pedagógusképzés  v. 

társadalomtudományi képzési terület.

 - 50  - 
OKJ bizonyítvány, felsőfokú szakképzésben szerzett 

bizonyítvány


