
Miskolci Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)

Képzési terület Szak Jogcím Szintek/skálázás Pontszám
Maximum pontszám 

jogcímenként, ha van
Igazolás módja (dokumentum típusa)

minden minden

Világbajnokságon és Európa bajnokságon elért legalább 5. 

helyezésért – a Világbajnokságon elért 1-3. helyezés és az Európa-

bajnokságon elért 1 helyezés kivételével 

nincs 30 30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, 

illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége által kiállított igazolás. 

minden minden

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a 

magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett 

magyarországi országos bajnokságon elért legalább 5. helyezésért

nincs 15 15
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége 

által kiállított igazolás.

minden minden

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 

játékokon,1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 

részvétel esetén – az 1-8. helyezettek kivételével

nincs 50 50
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége 

által kiállított igazolás.

minden minden

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 helyezésért

1-10. hely 50 50

- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. 

- A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 

kiadott igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

- az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak 

Versenyén (ÁSZÉV) és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni.

minden minden

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 helyezésért

11-20. hely 30 50

- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. 

- A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 

kiadott igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

- az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak 

Versenyén (ÁSZÉV) és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni.

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

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

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 helyezésért

21-30. hely 20 50

- Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. 

- A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 

kiadott igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

- az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak 

Versenyén (ÁSZÉV) és az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni.

minden minden
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján 
nagydíjas 30 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos 

Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell 

igazolni.

minden minden
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján 
első díjas 20 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos 

Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell 

igazolni.

minden minden
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

legalább 3. helyezésért 
nincs 50 50

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező 

Magyar Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolatával 

kell igazolni.

minden minden Nemzetközi tudományos diákolimpián elért 1-5. helyezésért nincs 50 50
a versenyeredményt tartalmazó, a szervező által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolatával kell igazolni.

minden minden
A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által 

szervezett „V4-es Közgazdasági Diákolimpián" elért 1-3. helyezésért 
nincs 30 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági Társaság 

által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

minden minden
Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 1-3. 

helyezésért 
nincs 25 25

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező 

Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

minden minden
Emelt szintű érettségi vizsga, tárgyanként 50 pont maximum 2 db 

emelt szintű érettségi vizsgáért adható többletpont
nincs 50 100 érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata. 

minden minden Középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga (kivétel magyar nyelv) nincs 30 30
A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni

minden minden Középfokú (B2) A vagy B típusú nyelvvizsga (kivétel magyar nyelv) nincs 15 15
A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni

minden minden
Legfeljebb 2 db felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga (kivétel 

magyar nyelv),
nincs 50 100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni

minden minden Felsőfokú (C1) A vagy B típusú nyelvvizsga (kivétel magyar nyelv) nincs 25 50
A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni

minden minden Előnyben részesítés - Hátrányos helyzet nincs 25 50
A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az 

illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. 

minden minden Előnyben részesítés -fogyatékossággal élő nincs 25 50

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye 

már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennáll(t), a 

fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.
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minden minden Előnyben részesítés -gyermekét nevelő nincs 25 50

Gyermekgondozásért járó pontra való jogosultságot 

csecsemőgondo-zási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), 

gyermekgondozást segítő ellá-tás (GYES), gyermekgondozási díj 

(GYED) és gyermeknevelési támo-gatás (GYET) esetén a támogatást 

folyósító szerv (Magyar Államkincs-tár kirendeltségei, 

kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal,

minden minden

Előnyben részesítés - a jelentkező állandó lakcíme a 105/2015. (IV. 

23.) Korm. rendelet 2. vagy 3. sz. melléklete szerint meghatározott 

településen van

nincs 25 50
nem kell igazolni, az E-felvételi rendszerében megadott települést 

sikeres felvétel esetén a beiratkozáskor ellenőrízzük

műszaki anyagmérnöki, vegyészmérnöki
A Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által rendezett 

Kari Tudo-mányos Diákköri Konferencián (TDK) való részvételért.
nincs 25 25

a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kar Dékáni Hivatala 

által kiállított igazolás.

műszaki anyagmérnöki, vegyészmérnöki

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (szervező: Magyar 

Kémi-kusok Egyesülete) 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny. (szervező: Magyar 

Természettudományi Társulat)

Országos Anyagtudományi Verseny (szervező: ME Anyag-és 

Vegyészmér-nöki Kar)

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

Különdíj

50

40

30

10

10

50

40

30

10

10

A verseny szervezője által kiállított oklevél vagy igazolás.

műszaki anyagmérnöki, vegyészmérnöki

A 3. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést igazoló OKJ-

bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján valamennyi 

műszaki képzési területhez tartozó alapszakon történő 

továbbtanulás 

nincs 30 30

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.

jogi minden Miskolc Város Ifjú Szónoka versenyen 1-3. helyezés vagy részvétel
1-3. helyezés

részvétel

30

10

30

10

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

jogi minden
Miskolci Egyetem által szervezett Magyar és angol nyelvű 

perbeszéd/érvelési versenyen való  1-3. helyezés vagy részvétel

1-3. helyezés

részvétel

30

10

30

10

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

jogi minden Miskolci Egyetem által szervezett szövegértési felkészítő kurzuson való részvétel nincs 20 20
a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

jogi minden Nemzeti VERSeny helyi fordulóján való 1-3. helyezés vagy részvétel
1-3. helyezés

részvétel

30

10

30

10

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező 

által kiállított igazolás másolata

jogi
személyiügyi, munkaügyi és 

szociális igazgatási 

Az alább felsorolt szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, 

szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél alapján a személyiügyi, munkaügyi 

és szociális igazgatási alapszakon törté-nő továbbtanulás esetén

nincs 20 20

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.

bölcsészettudomány minden
Miskolci Egyetem BTK, Fordítóverseny angol és német nyelvből (1-3.

helyezés, részvétel)

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány minden

Miskolci Egyetem BTK, Társadalmi innovációs verseny

Országos szintű verseny, országos szintű felhívással

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

IV-X. helyezett

Minden más helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

20

10

10

50

40

30

20

10

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.
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bölcsészettudomány minden Miskolci Egyetem BTK, Miskolci Kultúrtörténeti verseny és Diákkonferencia 

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány minden Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező 

ELTE BTK által kiállított igazolás másolata

bölcsészettudomány minden Szép Magyar Beszéd verseny, 

Megyei 1-3. helyezett

Kárpát-medence 1-3. 

helyezett

A versenyen való részvétel

30

50

10

30

50

10

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező 

Kazinczy-díj Alapítvány által kiállított igazolás másolata.

bölcsészettudomány minden Az én Pannóniám Kárpát-medencei irodalmi verseny

Regionális 1-3. helyezett

Kárpát-medencei 1-3. 

helyezett

A versenyen való részvétel

30

50

10

30

50

10

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező 

által kiállított igazolás másolata

bölcsészettudomány minden

Miskolci Egyetem BTK, LÁTLELET – társadalomtudományi esszépályá-

zat 4 témakörben: szociális munka/szociálpolitika; szociológia; 

politikatu-domány; nemzetközi tanulmányok. 

Országos szintű verseny, országos szintű felhívással

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

IV-X. helyezett

Minden más helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

20

10

10

50

40

30

20

10

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány minden Miskolci Egyetem BTK, Lumiere filmpályázat 

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány minden

Miskolci Egyetem BTK, Pedagógiai verseny

Óraterv készítése: „A szuperóra”

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány minden Miskolci Egyetem BTK, Logópályázat: „A tanár és a diák”, Fotópályázat: A tanár és a diák” 

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány minden Miskolci Egyetem BTK, Angol és német országismeret 

I. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

A versenyen való részvétel

50

40

30

10

50

40

30

10

a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

bölcsészettudomány gyógypedagógia Munkatapasztalat gyógypedagógia alapszakon nincs 30 30 az érintett intézmények által kiállított munkáltatói igazolás.

bölcsészettudomány szociális munka Munkatapasztalat szociális munka alapszakon nincs 30 30 az érintett intézmények által kiállított munkáltatói igazolás.

bölcsészettudomány gyógypedagógia, szociális munka

A 2. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést igazoló OKJ-

bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevél alapján a gyógypedagógia, valamint 

a szociális munka alap-szakon történő továbbtanulás esetén

nincs 30 30

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.
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orvos- és egészségtudomány minden

Legfeljebb kettő – az 1. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést 

igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány 

vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján az orvos- 

és egészségtudományi képzési terület alapszakjain történő 

továbbtanulás esetén 

1 db

2 db

40

50

40

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.

gazdaságtudományok minden

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara által szervezett

középiskolai Susánszky János esettanulmány-megoldó verseny (1-3.

helyezés, illetve különdíj)

nincs 20 20
a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalának 

igazolása.

műszaki, informatika

a két képzési terület 

minden képzése, kivétel 

anyagmérnöki és 

vegyészmérnöki képzés

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara által

rendezett informatikai és műszaki képzési területhez kapcsolódó

szakmai versenyeken elért díjért (1-3. helyezés, illetve különdíj)

nincs 30 30
a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni 

Hivatalának igazolása.

műszaki minden

A 3. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést igazoló OKJ-

bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján valamennyi 

műszaki képzési területhez tartozó  alapszakon történő 

továbbtanulás esetén 

nincs 30 30

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.

informatika minden

A 4. sz. mellékletben felsorolt - szakképesítést igazoló OKJ-

bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a 

középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján valamennyi 

informatika képzési területhez tartozó  alapszakon történő 

továbbtanulás esetén 

nincs 30 30

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.

műszaki
környezetmérnöki, műszaki 

földtudományi

Földtudományi Civil Szervezetek közössége (FÖCIK) - Kárpát-

medencei Földrajzi- és Földtudományi verseny – (1-3. helyezés, illetve 

különdíj) 

Magyar Természettudományi Társulat - Teleki Pál Kárpát-medencei 

Földrajz-Földtan Verseny – (1-3. helyezés, illetve különdíj) 

Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar Mikoviny Sámuel 

Térinformatikai Emlékverseny - (1-3. helyezés, illetve különdíj) 

Magyar Természettudományi Társulat - Hevesy György Kárpát-

medencei Kémiaverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Magyar Természettudományi Társulat – Herman Ottó Kárpát-

medencei Biológiaverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi 

Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat – Less Nándor 

Földrajzverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Szegedi Tudományegyetem - Jakucs László Nemzetközi Középiskolai 

Földrajzverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány és a 

Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi 

szekciója – Curie Kémia Emlékverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

nincs 20 20
szervező igazolása vagy helyezést/különdíjat igazoló oklevél 

másolata.
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műszaki, természettudomány
földrajz, környezetmérnöki, 

műszaki földtudományi

Földtudományi Civil Szervezetek közössége (FÖCIK) - Kárpát-

medencei Földrajzi- és Földtudományi verseny – (1-3. helyezés, illetve 

különdíj) 

Magyar Természettudományi Társulat - Teleki Pál Kárpát-medencei 

Földrajz-Földtan Verseny – (1-3. helyezés, illetve különdíj) 

Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar Mikoviny Sámuel 

Térinformatikai Emlékverseny - (1-3. helyezés, illetve különdíj) 

Magyar Természettudományi Társulat - Hevesy György Kárpát-

medencei Kémiaverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Magyar Természettudományi Társulat – Herman Ottó Kárpát-

medencei Biológiaverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Földrajzverseny Alapítvány, a Debreceni Egyetem Földtudományi 

Intézete és az Országos Meteorológiai Szolgálat – Less Nándor 

Földrajzverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Szegedi Tudományegyetem - Jakucs László Nemzetközi Középiskolai 

Földrajzverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány és a 

Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi 

szekciója – Curie Kémia Emlékverseny (1-3. helyezés, illetve különdíj)

nincs 20 20
szervező igazolása vagy helyezést/különdíjat igazoló oklevél 

másolata.

minden minden

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett 

Diákolimpia országos döntőjé-ben elért legalább 3. helyezés

nincs 20 20 a Magyar Diáksport Szövetség által kiadott igazolás

műszaki, természettudomány
földrajz, környezetmérnöki, 

műszaki földtudományi

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar által rendezett 

természettudományi és műszaki képzési területhez kapcsolódó 

szakmai versenyeken, többek között a Földtudományi 

Diákkonferencián elért díjért (1-3. helyezés, illetve különdíj).

nincs 30 30
a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatala 

által kiállított igazolás.


