
Milton Friedman 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)

Bölcsészet-

tudomány
minden nyelvtudás, nyelvenként B1, A2 15

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Bölcsészet-

tudomány
minden nyelvtudás, nyelvenként B2 30

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Bölcsészet-

tudomány
minden nyelvtudás, nyelvenként C1 40

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Bölcsészet-

tudomány
minden emelt szintű érettségi, ha nem pontszámító ha nem érettségi pontszámító tárgy 20 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Bölcsészet-

tudomány
minden emelt szintű érettségi, ha pontszámító

ha érettségi pontszámító tárgy (függetlenül 

attól, hogy ebből számolódik-e)
40 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Bölcsészet-

tudomány
minden szakképesítés

szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén
32 szakképesítő bizonyítvány

Bölcsészet-

tudomány
minden OKTV helyezés 1-10, érettségi pontszámító tárgyból 100 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden OKTV helyezés 11-20, érettségi pontszámító tárgyból 50 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden OKTV helyezés 21-30, érettségi pontszámító tárgyból 25 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden OKTV helyezés 1-10, nem érettségi pontszámító tárgyból 20 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

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 helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

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 helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
nagydíj 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata

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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Bölcsészet-

tudomány
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
első díj 20

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért helyezés
legalább 3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar 

Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a 

szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott 

jelentkező esetében

szakirányú továbbtanulás esetén 30

helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést tartalmazó, a 

verseny szervezője (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) 

által kiadott igazolás másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező szervezet által kiállított igazolás és az 

oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által 

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

a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági Társaság által kiállított 

igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
1-3. helyezésért 20

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
különdíjért 10

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 1. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 2. helyezésért 50

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 3. helyezésért 25

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiadott 

igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy 

Siketlimpián való részvétel
50

a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

által kiadott igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel
50 a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 

3. helyezés
30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által 

kiadott igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés 

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés 
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata 
Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Diákolimpia országos döntőjében elért 

legalább 3. helyezés 
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolás másolata

Bölcsészet-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)
nemzeti válogatott tagja 10

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata
Bölcsészet-

tudomány
minden 7 modulos ECDL bizonyítvány 5 mind a hét modul sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, okirat 

Bölcsészet-

tudomány
minden Intézményi kompetenciavizsga

vizsga 

eredményével 

egyező 

pontszám

100 nincs

Bölcsészet-

tudomány
minden

a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év 

munkatapasztalat
20 munkaköri leírás és munkáltatói igazolás

Gazdaság-

tudományok
minden nyelvtudás, nyelvenként B1, A2 15

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Gazdaság-

tudományok
minden nyelvtudás, nyelvenként B2 30

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
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Gazdaság-

tudományok
minden nyelvtudás, nyelvenként C1 40

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Gazdaság-

tudományok
minden emelt szintű érettségi, ha nem pontszámító ha nem érettségi pontszámító tárgy 20 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Gazdaság-

tudományok
minden emelt szintű érettségi, ha pontszámító

ha érettségi pontszámító tárgy (függetlenül 

attól, hogy ebből számolódik-e)
40 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Gazdaság-

tudományok
minden szakképesítés

szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén
32 szakképesítő bizonyítvány

Gazdaság-

tudományok
minden OKTV helyezés 1-10, érettségi pontszámító tárgyból 100 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden OKTV helyezés 11-20, érettségi pontszámító tárgyból 50 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden OKTV helyezés 21-30, érettségi pontszámító tárgyból 25 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden OKTV helyezés 1-10, nem érettségi pontszámító tárgyból 20 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

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 helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

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 helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
nagydíj 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
első díj 20

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért eredmény
legalább 3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar 

Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a 

szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott 

jelentkező esetében

szakirányú továbbtanulás esetén 30

helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést tartalmazó, a 

verseny szervezője (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) 

által kiadott igazolás másolata
Gazdaság-

tudományok
minden nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező szervezet által kiállított igazolás és az 

oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által 

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

a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági Társaság által kiállított 

igazolás másolata



Milton Friedman Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Gazdaság-

tudományok
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
1-3. helyezésért 20

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
különdíjért 10

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Gazdaság-

tudományok
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 1. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Gazdaság-

tudományok
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 2. helyezésért 50

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Gazdaság-

tudományok
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 3. helyezésért 25

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiadott 

igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy 

Siketlimpián való részvétel
50

a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

által kiadott igazolás másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel
50 a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 

3. helyezés
30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által 

kiadott igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés 

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés 
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata
Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Diákolimpia országos döntőjében elért 

legalább 3. helyezés 
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolás másolata

Gazdaság-

tudományok
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)
nemzeti válogatott tagja 10

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata
Gazdaság-

tudományok
minden 7 modulos ECDL bizonyítvány 5 mind a hét modul sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, okirat 

Gazdaság-

tudományok
minden Intézményi kompetenciavizsga

vizsga 

eredményével 

egyező 

pontszám

100 nincs

Gazdaság-

tudományok
minden

a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év 

munkatapasztalat
20 munkaköri leírás és munkáltatói igazolás

Informatika minden nyelvtudás, nyelvenként B1, A2 15
államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum

Informatika minden nyelvtudás, nyelvenként B2 30
államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum

Informatika minden nyelvtudás, nyelvenként C1 40
államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum

Informatika minden emelt szintű érettségi, ha nem pontszámító ha nem érettségi pontszámító tárgy 20 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Informatika minden emelt szintű érettségi, ha pontszámító
ha érettségi pontszámító tárgy (függetlenül 

attól, hogy ebből számolódik-e)
40 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Informatika minden szakképesítés
szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén
32 szakképesítő bizonyítvány

Informatika minden OKTV helyezés 1-10, érettségi pontszámító tárgyból 100 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Informatika minden OKTV helyezés 11-20, érettségi pontszámító tárgyból 50 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Informatika minden OKTV helyezés 21-30, érettségi pontszámító tárgyból 25 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Informatika minden OKTV helyezés 1-10, nem érettségi pontszámító tárgyból 20 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata
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Informatika minden
Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden
Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden
Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden
Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden

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 helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden

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 helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
nagydíj 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
első díj 20

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata

Informatika minden
Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért eredmény
legalább 3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar 

Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolata

Informatika minden

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a 

szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott 

jelentkező esetében

szakirányú továbbtanulás esetén 30

helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést tartalmazó, a 

verseny szervezője (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) 

által kiadott igazolás másolata

Informatika minden nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezésért 100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező szervezet által kiállított igazolás és az 

oklevél másolata

Informatika minden
A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által 

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

a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági Társaság által kiállított 

igazolás másolata

Informatika minden
A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
1-3. helyezésért 20

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Informatika minden
A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
különdíjért 10

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Informatika minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 1. helyezésért 100
a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Informatika minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 2. helyezésért 50
a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Informatika minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 3. helyezésért 25
a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiadott 

igazolás másolata

Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy 

Siketlimpián való részvétel
50

a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

által kiadott igazolás másolata
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Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel
50 a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás másolata

Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 

3. helyezés
30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által 

kiadott igazolás másolata

Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés 

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés 
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Diákolimpia országos döntőjében elért 

legalább 3. helyezés 
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolás másolata
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Informatika minden
Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)
nemzeti válogatott tagja 10

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Informatika minden 7 modulos ECDL bizonyítvány 5 mind a hét modul sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, okirat 

Informatika minden Intézményi kompetenciavizsga

vizsga 

eredményével 

egyező 

pontszám

100 nincs

Informatika minden
a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év 

munkatapasztalat
20 munkaköri leírás és munkáltatói igazolás

Pedagógus-

képzés
minden nyelvtudás, nyelvenként B1, A2 15

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Pedagógus-

képzés
minden nyelvtudás, nyelvenként B2 30

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Pedagógus-

képzés
minden nyelvtudás, nyelvenként C1 40

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Pedagógus-

képzés
minden emelt szintű érettségi, ha nem pontszámító ha nem érettségi pontszámító tárgy 20 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Pedagógus-

képzés
minden emelt szintű érettségi, ha pontszámító

ha érettségi pontszámító tárgy (függetlenül 

attól, hogy ebből számolódik-e)
40 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Pedagógus-

képzés
minden szakképesítés

szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén
32 szakképesítő bizonyítvány

Pedagógus-

képzés
minden OKTV helyezés 1-10, érettségi pontszámító tárgyból 100 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden OKTV helyezés 11-20, érettségi pontszámító tárgyból 50 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden OKTV helyezés 21-30, érettségi pontszámító tárgyból 25 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden OKTV helyezés 1-10, nem érettségi pontszámító tárgyból 20 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Pedagógus-

képzés
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Pedagógus-

képzés
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Pedagógus-

képzés
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden

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 helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden

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 helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
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Pedagógus-

képzés
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
nagydíj 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Pedagógus-

képzés
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
első díj 20

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Pedagógus-

képzés
minden

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért eredmény
legalább 3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar 

Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a 

szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott 

jelentkező esetében

szakirányú továbbtanulás esetén 30

helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést tartalmazó, a 

verseny szervezője (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) 

által kiadott igazolás másolata
Pedagógus-

képzés
minden nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező szervezet által kiállított igazolás és az 

oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden

A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által 

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

a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági Társaság által kiállított 

igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
1-3. helyezésért 20

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
különdíjért 10

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Pedagógus-

képzés
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 1. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Pedagógus-

képzés
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 2. helyezésért 50

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Pedagógus-

képzés
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 3. helyezésért 25

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiadott 

igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50

a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

által kiadott igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50 a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által 

kiadott igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
20

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolás másolata

Pedagógus-

képzés
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
10

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Pedagógus-

képzés
minden 7 modulos ECDL bizonyítvány 5 mind a hét modul sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, okirat 

Pedagógus-

képzés
minden Intézményi kompetenciavizsga

vizsga 

eredményével 

egyező 

pontszám

100 nincs
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Pedagógus-

képzés
minden

a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év 

munkatapasztalat
20 munkaköri leírás és munkáltatói igazolás

Társadalom-

tudomány
minden nyelvtudás, nyelvenként B1, A2 15

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Társadalom-

tudomány
minden nyelvtudás, nyelvenként B2 30

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Társadalom-

tudomány
minden nyelvtudás, nyelvenként C1 40

államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy jogszabály alapján azzal 

egyenértékű dokumentum
Társadalom-

tudomány
minden emelt szintű érettségi, ha nem pontszámító ha nem érettségi pontszámító tárgy 20 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Társadalom-

tudomány
minden emelt szintű érettségi, ha pontszámító

ha érettségi pontszámító tárgy (függetlenül 

attól, hogy ebből számolódik-e)
40 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

Társadalom-

tudomány
minden szakképesítés

szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén
32 szakképesítő bizonyítvány

Társadalom-

tudomány
minden OKTV helyezés 1-10, érettségi pontszámító tárgyból 100 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden OKTV helyezés 11-20, érettségi pontszámító tárgyból 50 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden OKTV helyezés 21-30, érettségi pontszámító tárgyból 25 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden OKTV helyezés 1-10, nem érettségi pontszámító tárgyból 20 Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Társadalom-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Társadalom-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Társadalom-

tudomány
minden

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 

elért helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata
Társadalom-

tudomány
minden 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 helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
100

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden

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 helyezés

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
50

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden

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 helyezés

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden

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 helyezés

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító 

tárgyból
25

a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

által kiadott igazolás vagy oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
nagydíj 30

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
Társadalom-

tudomány
minden

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés
első díj 20

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolata
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Társadalom-

tudomány
minden

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért eredmény
legalább 3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar 

Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a 

szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott 

jelentkező esetében

szakirányú továbbtanulás esetén 30

helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést tartalmazó, a 

verseny szervezője (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárkamara stb.) 

által kiadott igazolás másolata
Társadalom-

tudomány
minden nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény 1-3. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező szervezet által kiállított igazolás és az 

oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden

A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által 

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

a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar Közgazdasági Társaság által kiállított 

igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
1-3. helyezésért 20

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és 

Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért eredmény
különdíjért 10

a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolata

Társadalom-

tudomány
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 1. helyezésért 100

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Társadalom-

tudomány
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 2. helyezésért 50

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata
Társadalom-

tudomány
minden Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény 3. helyezésért 25

a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Oktatási Hivatal 

által kiállított igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon való részvétel
50

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiadott 

igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy 

Siketlimpián való részvétel
50

a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

által kiadott igazolás másolata
Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 

szervezett Sakkolimpián való részvétel
50 a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 

3. helyezés
30

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által 

kiadott igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés 

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

országos bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés 
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata
Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Diákolimpia országos döntőjében elért 

legalább 3. helyezés 
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolás másolata

Társadalom-

tudomány
minden

Sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)
nemzeti válogatott tagja 10

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolás 

másolata
Társadalom-

tudomány
minden 7 modulos ECDL bizonyítvány 5 mind a hét modul sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, okirat 

Társadalom-

tudomány
minden Intézményi kompetenciavizsga

vizsga 

eredményével 

egyező 

pontszám

100 nincs

Társadalom-

tudomány
minden

a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év 

munkatapasztalat
20 munkaköri leírás és munkáltatói igazolás


