
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Képzési terület Szak Jogcím Szintek/skálázás Pontszám
Maximum pontszám 

jogcímenként, ha van
Igazolás módja (dokumentum típusa)

Állam-

tudományi 
minden szak nyelvtudás, nyelvenként B2 30 60 nyelvvizsga, érettségi, oklevél (jelenlegi OH által megadottak alapján)

nyelvtudás, nyelvenként C1 60 60 nyelvvizsga, érettségi, oklevél (jelenlegi OH által megadottak alapján)
Műszaki minden szak nyelvtudás, nyelvenként B2 30 60 nyelvvizsga, érettségi, oklevél (jelenlegi OH által megadottak alapján)

nyelvtudás, nyelvenként C1 60 60 nyelvvizsga, érettségi, oklevél (jelenlegi OH által megadottak alapján)
Állam-

tudományi
minden szak emelt szintű érettségi vizsga tantárgyanként 30 60 érettségi 

Műszaki minden szak emelt szintű érettségi vizsga tantárgyanként 30 60 érettségi 

Állam-

tudományi
közigazgatás-szervező szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

nemzetközi igazgatási szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

államtudományi szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

nemzetközi biztonság- és 

védelempolitikai 

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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. 

állami légiközlekedési - valamennyi 

szakiránya

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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. 

katonai vezetői

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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. 

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)

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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katonai logisztika

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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. 

katonai infokommunikáció 

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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. 

katonai nemzetbiztonsági

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

510321803 Rendőr tiszthelyettes

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

5486101 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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. 

rendészeti igazgatási

(biztonsági, büntetés-végrehajtási, 

határrendészeti, igazgatásrendészeti, 

közlekedésrendészeti, 

közrendvédelmi, migrációs, vám- és 

jövedéki igazgatási szakirányokkal)

510321803 Rendőr tiszthelyettes

504131801 Közszolgálati technikus (az alapképzési szakon a 

biztonsági és migrációs szakirány választása esetében)

50 413 18 01 Rendészeti technikus

52 861 11 Rendészeti ügyintéző 5486101 Rendőr tiszthelyettes 

(szakmairány megjelölésével)

5586102 Bűnügyi technikus

5434501 Közszolgálati ügyintéző (az alapképzési szakon a 

biztonsági és migrációs szakirány választása esetében)

szakképesítésenként 32

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. 

rendészeti 

(bevándorlási, büntetés-végrehajtási 

szervező, határrendészeti rendőr, 

igazgatásrendészeti rendőr, 

közeledésrendészeti rendőr, 

közrendvédelmi rendőr, vám- és 

pénzügyőri szakirányokkal)

510321803 Rendőr tiszthelyettes

50 413 18 01 Rendészeti technikus

52 861 11 Rendészeti ügyintéző 5486101 Rendőr tiszthelyettes 

(szakmairány megjelölésével)

5586102 Bűnügyi technikus

szakképesítésenként 32

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. 

bűnügyi igazgatási 

(bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, 

gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó, informatikai nyomozó 

szakirányokkal)

510321803 Rendőr tiszthelyettes

50 413 18 01 Rendészeti technikus

52 861 11 Rendészeti ügyintéző 5486101 Rendőr tiszthelyettes 

(szakmairány megjelölésével)

5586102 Bűnügyi technikus

szakképesítésenként 32

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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bűnügyi 

(bűnüldözési, bűnügyi felderítő, 

gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi 

nyomozó, kiber nyomozó 

szakirányokkal)

510321803 Rendőr tiszthelyettes

50 413 18 01 Rendészeti technikus

52 861 11 Rendészeti ügyintéző 5486101 Rendőr tiszthelyettes 

(szakmairány megjelölésével)

5586102 Bűnügyi technikus

szakképesítésenként 32

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. 

katasztrófavédelem (iparbiztonsági, 

katasztrófavédelmi műveleti, 

tűzvédelmi és mentésirányítási 

szakirányokkal)

510321803 Rendőr tiszthelyettes

510311104 Honvéd altiszt

510311105 Honvéd kadét

50 413 18 01 Rendészeti technikus

52 861 11 Rendészeti ügyintéző

5486101 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

5486302 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

5434501 Közszolgálati ügyintéző

5485001 Környezetvédelmi technikus

5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző                 32 

8915 01 számú Tűzoltó szakképesítés 

52 861 08 számú Tűzoltó I. szakképesítés 

31 861 03 számú Tűzoltó II. szakképesítés 

Tűzoltó végzettség

szakképesítésenként 32

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. 

polgári nemzetbiztonsági

510321803 Rendőr tiszthelyettes

510311105 Honvéd kadét                                          5486101 

Rendőr tiszthelyettes (szakmairány megjelölésével)

5586102 Bűnügyi technikus

5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

5586301 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 

megjelölésével)

szakképesítésenként 32

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 építőmérnök szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

környezetmérnöki szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

vízügyi üzemeltetési mérnök szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

tűzvédelmi mérnöki szakképesítés FFT 2022A 6. számú táblázata alapján szakképesítésenként 32

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. 

Állam-

tudományi
közigazgatás-szervező esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 
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nemzetközi igazgatási esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 

államtudományi esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 

nemzetközi biztonság- és 

védelempolitikai 
esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 

állami légiközlekedési - valamennyi 

szakiránya
esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

katonai vezetői esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

katonai logisztika esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

katonai infokommunikáció esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

katonai nemzetbiztonsági esélyegyenlőség hátrányos helyzet 40 100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

rendészeti igazgatási

(biztonsági, büntetés-végrehajtási, 

határrendészeti, igazgatásrendészeti, 

közlekedésrendészeti, 

közrendvédelmi, migrációs, vám- és 

jövedéki igazgatási szakirányokkal)

esélyegyenlőség
hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 

rendészeti 

(bevándorlási, büntetés-végrehajtási 

szervező, határrendészeti rendőr, 

igazgatásrendészeti rendőr, 

közeledésrendészeti rendőr, 

közrendvédelmi rendőr, vám- és 

pénzügyőri szakirányokkal)

esélyegyenlőség
hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 
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bűnügyi igazgatási 

(bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, 

gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó, informatikai nyomozó 

szakirányokkal)

esélyegyenlőség
hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 

bűnügyi 

(bűnüldözési, bűnügyi felderítő, 

gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi 

nyomozó, kiber nyomozó 

szakirányokkal)

esélyegyenlőség
hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 

katasztrófavédelem (iparbiztonsági, 

katasztrófavédelmi műveleti, 

tűzvédelmi és mentésirányítási 

szakirányokkal)

esélyegyenlőség
hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 

polgári nemzetbiztonsági esélyegyenlőség
hátrányos helyzet

gyermekgondozás

40                               

40                                       
100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  Gyermekgondozás igazolása a 

támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással vagy határozattal, vagy 

munkáltatóiigazolással 

Műszaki tűzvédelmi mérnöki esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 

építőmérnök esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 

környezetmérnöki esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 

vízügyi üzemeltetési mérnök esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

fogyatékosság

gyermekgondozás

40                               

40                                          

40

100

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, 

illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában 

hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.  A jelentkező fogyatékossága, 

sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.  

Gyermekgondozás igazolása a támogatást folyosító szerv által kiállított igazolással 

vagy határozattal, vagy munkáltatóiigazolással 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Államtudomán

yi
minden szak

sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től 

kezdődően a 

Paralimpián vagy 

Siketlimpián, a 

Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) 

által szervezett 

Sakkolimpián való 

részvétel

50 az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége

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 igazolása

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 szakszövetsége igazolása

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 szakszövetsége igazolása

sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Diákolimpia országos 

döntőjében elért 

legalább 3. helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása

Műszaki minden szak
sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai 

játékokon, 1984-től 

kezdődően a 

Paralimpián vagy 

Siketlimpián, a 

Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) 

által szervezett 

Sakkolimpián való 

részvétel

50 az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége igazolása

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 igazolása
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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 szakszövetsége

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 szakszövetsége

sporteredmény (8 éven belül szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban)

Diákolimpia országos 

döntőjében elért 

legalább 3. helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása

Állam-

tudományi
minden szak Országos Haditorna Versenyen elért eredmény 

1-3. helyezést elért 

csapat tagja
20 20

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Honvédelmi Minisztérium 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Nemzetközi Kadét Kupa versenyen elért eredmény 1-3. helyezésért 20 20
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Honvédelmi Minisztérium 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Honvéd Kadét Kupa versenyen elért eredmény 1-3. helyezésért 20 20
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Honvédelmi Minisztérium 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Műszaki minden szak Országos Haditorna Versenyen elért eredmény 
1-3. helyezést elért 

csapat tagja
20 20

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Honvédelmi Minisztérium 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Nemzetközi Kadét Kupa versenyen elért eredmény 1-3. helyezésért 20 20
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Honvédelmi Minisztérium 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Honvéd Kadét Kupa versenyen elért eredmény 1-3. helyezésért 20 20
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Honvédelmi Minisztérium 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Állam-

tudományi

állami légiközlekedési - valamennyi 

szakiránya
szakszolgálati engedély

Vitorlázó repülő B 

vizsga megléte 

Vitorlázó repülő C 

vizsga megléte 

Magánpilóta jogosítás 

(PPL) megléte 

32 

16

50

50

Jogosítvány kiállító szerv igazolása 

Légügyi Hatósági gazolása

katonai nemzetbiztonsági munkatapasztalat

nemzeti szakmai 

tanfolyamok 

nemzeti alap

nemzeti közép

nemzeti felső

2

3

5

10 nemzetbiztonsági szolgálat szakmai igazolása az elvégzett tanfolyamról

nemzetközi szakmai 

tanfolyam 
5 pont/hét 15

az eredeti nemzetközi dokumentum (vagy annak hiteles másolata) és a 

nemzetbiztonsági szolgálat szakmai igazolása az elvégzett tanfolyamról

missziós tevékenység 

2 hónap 

6 hónap

12 hónap

10

20

30

30 igazolás a missziós tevékenységről

katonadiplomáciai tapasztalat évente 15 30 HM igazolás a katonadiplomáciai tapasztalatról 

munkatapasztalat

10 év

15 év

20 év vagy több

5

10

15

15 munkáltatói igazolás
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Műszaki minden szak munkatapasztalat (releváns szakmai területen) 

legalább 1 év 

legalább 2 év

legalább 3 év

25

30

35

35 munkáltatói igazolás

Állam-

tudományi

rendészeti igazgatási

(biztonsági, büntetés-végrehajtási, 

határrendészeti, igazgatásrendészeti, 

közlekedésrendészeti, 

közrendvédelmi, migrációs, vám- és 

jövedéki igazgatási szakirányokkal)

rendvédelmi szaktanfolyam 
tanfolyamonként 4 16 rendvédelmi szerv igazolása

rendészeti 

(bevándorlási, büntetés-végrehajtási 

szervező, határrendészeti rendőr, 

igazgatásrendészeti rendőr, 

közeledésrendészeti rendőr, 

közrendvédelmi rendőr, vám- és 

pénzügyőri szakirányokkal)

rendvédelmi szaktanfolyam
tanfolyamonként 4 16 rendvédelmi szerv igazolása

bűnügyi igazgatási 

(bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, 

gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó, informatikai nyomozó 

szakirányokkal)

rendvédelmi szaktanfolyam 
tanfolyamonként 4 16 rendvédelmi szerv igazolása

bűnügyi 

(bűnüldözési, bűnügyi felderítő, 

gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi 

nyomozó, kiber nyomozó 

szakirányokkal)

rendvédelmi szaktanfolyam 
tanfolyamonként 4 16 rendvédelmi szerv igazolása

polgári nemzetbiztonsági
rendvédelmi szaktanfolyam

tanfolyamonként 4 16 rendvédelmi szerv igazolása

rendészeti igazgatási

(biztonsági, büntetés-végrehajtási, 

határrendészeti, igazgatásrendészeti, 

közlekedésrendészeti, 

közrendvédelmi, migrációs, vám- és 

jövedéki igazgatási szakirányokkal)

BM önkéntes (tartalékos) szolgálat

legalább 6 hónap

hat hónapos szolgálati 

idő alatt, az 

alapkiképzést követően 

szakkiképzéssel 

egybefüggően 

végrehajtott önkéntes  

szolgálat teljesítése 

a hat hónapos alap- és 

szakkiképzéssel 

végrehajtott szolgálatot 

folytatólagosan követő, 

ismételt hat havi 

egybefüggő önkéntes 

szolgálatért további 

16

32

32

32 rendvédelmi szerv igazolása
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rendészeti 

(bevándorlási, büntetés-végrehajtási 

szervező, határrendészeti rendőr, 

igazgatásrendészeti rendőr, 

közeledésrendészeti rendőr, 

közrendvédelmi rendőr, vám- és 

pénzügyőri szakirányokkal)

BM önkéntes (tartalékos) szolgálat

legalább 6 hónap

hat hónapos szolgálati 

idő alatt, az 

alapkiképzést követően 

szakkiképzéssel 

egybefüggően 

végrehajtott önkéntes  

szolgálat teljesítése 

a hat hónapos alap- és 

szakkiképzéssel 

végrehajtott szolgálatot 

folytatólagosan követő, 

ismételt hat havi 

egybefüggő önkéntes 

szolgálatért további 

16

32

32

32 rendvédelmi szerv igazolása

bűnügyi igazgatási 

(bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, 

gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó, informatikai nyomozó 

szakirányokkal)

BM önkéntes (tartalékos) szolgálat

legalább 6 hónap

hat hónapos szolgálati 

idő alatt, az 

alapkiképzést követően 

szakkiképzéssel 

egybefüggően 

végrehajtott önkéntes  

szolgálat teljesítése 

a hat hónapos alap- és 

szakkiképzéssel 

végrehajtott szolgálatot 

folytatólagosan követő, 

ismételt hat havi 

egybefüggő önkéntes 

szolgálatért további 

16

32

32

32 rendvédelmi szerv igazolása

bűnügyi 

(bűnüldözési, bűnügyi felderítő, 

gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi 

nyomozó, kiber nyomozó 

szakirányokkal)

BM önkéntes (tartalékos) szolgálat

legalább 6 hónap

hat hónapos szolgálati 

idő alatt, az 

alapkiképzést követően 

szakkiképzéssel 

egybefüggően 

végrehajtott önkéntes  

szolgálat teljesítése 

a hat hónapos alap- és 

szakkiképzéssel 

végrehajtott szolgálatot 

folytatólagosan követő, 

ismételt hat havi 

egybefüggő önkéntes 

szolgálatért további 

16

32

32

32 rendvédelmi szerv igazolása
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polgári nemzetbiztonsági
BM önkéntes (tartalékos) szolgálat

legalább 6 hónap

hat hónapos szolgálati 

idő alatt, az 

alapkiképzést követően 

szakkiképzéssel 

egybefüggően 

végrehajtott önkéntes  

szolgálat teljesítése 

a hat hónapos alap- és 

szakkiképzéssel 

végrehajtott szolgálatot 

folytatólagosan követő, 

ismételt hat havi 

egybefüggő önkéntes 

szolgálatért további 

16

32

32

32 rendvédelmi szerv igazolása

Állam-

tudományi

1-10. helyezés

100
 100

OKTV elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. SZÉTV elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 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.

11-20 helyezés 50 100

OKTV elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. SZÉTV elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 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.

21-30. helyezés 25 100

OKTV elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. SZÉTV elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 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.

Állam-

tudományi

állami légiközlekedési (valamennyi 

szakirány), katonai vezető, katonai 

logisztika, katonai infokommunikáció, 

katonai nemzetbiztonsági

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 

ágazaton belül

1-10. helyezés

50 100

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.

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

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
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Állam-

tudományi

rendészeti igazgatási

(valamennyi szakirány), rendészeti 

(valamennyi szakirány), bűnügyi 

igazgatási 

(valamennyi szakirány) bűnügyi 

(valamennyi szakirány), 

katasztrófavédelem (valamennyi 

szakirány), polgári nemzetbiztonsági

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 

ágazaton belül

1-3. helyezésért
100 100

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.

Állam-

tudományi

rendészeti igazgatási

(valamennyi szakirány), rendészeti 

(valamennyi szakirány), bűnügyi 

igazgatási 

(valamennyi szakirány) bűnügyi 

(valamennyi szakirány), 

katasztrófavédelem (valamennyi 

szakirány), polgári nemzetbiztonsági

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 

ágazaton belül
4-6. helyezésért 50 100

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.

Állam-

tudományi

rendészeti igazgatási

(valamennyi szakirány), rendészeti 

(valamennyi szakirány), bűnügyi 

igazgatási 

(valamennyi szakirány) bűnügyi 

(valamennyi szakirány), 

katasztrófavédelem (valamennyi 

szakirány), polgári nemzetbiztonsági

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 

ágazaton belül
7-10. helyzésért 25 100

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.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

1-10. helyezés
100 100

OKTV elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. SZÉTV elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 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. + egyéb országos szakmai versenyre: a 

szervező által kiadott igazolás (MHT, MAVÍZ, MASZESZ, NKE)

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

11-20 helyezés 50 100

OKTV elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. SZÉTV elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 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. + egyéb országos szakmai versenyre: a 

szervező által kiadott igazolás (MHT, MAVÍZ, MASZESZ, NKE)

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

21-30. helyezés 25 100

OKTV elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolás vagy az oklevél másolatával kell igazolni. SZÉTV elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 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. + egyéb országos szakmai versenyre: a 

szervező által kiadott igazolás (MHT, MAVÍZ, MASZESZ, NKE)

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) és egyéb 

országos szakmai versenyen (ÚJ!) elért eredmény
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Államtudomán

yi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
nagydíjas 30

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
első díjas 20

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
nagydíjas 30

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
első díjas 20

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény 1-3. helyezésért 20

Az egyéni versenyzőként elért versenyeredményt az Oktatási Hivatal által kiállított 

igazolás másolatával kell igazolni. A nem egyéni versenyzőként szerzett eredmény 

nem fogadható el. Alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett 

verseny eredménye nem fogadható el.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény 1-3. helyezésért 20

Az egyéni versenyzőként elért versenyeredményt az Oktatási Hivatal által kiállított 

igazolás másolatával kell igazolni. A nem egyéni versenyzőként szerzett eredmény 

nem fogadható el. Alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett 

verseny eredménye nem fogadható el.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 

elért eredmény
1-3. helyezésért 100

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Magyar Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolatával kell 

igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 

elért eredmény
1-3. helyezésért 100

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Magyar Innovációs Szövetség által kiállított igazolás másolatával kell 

igazolni.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30

Az elért helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést a verseny 

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

igazolással kell igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény 30

Az elért helyezést és a szakmai vizsga minden része alól való felmentést a verseny 

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

igazolással kell igazolni.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen 

elért eredmény

1-3. helyezésért 20
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen 

elért eredmény

1-3. helyezésért 20
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen 

elért eredmény

különdíj 10
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett versenyen 

elért eredmény

különdíj 10
Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 

1. helyezésért
100

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 

1. helyezésért
100

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 
2. helyezésért 50

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 
2. helyezésért 50

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

Állam-

tudományi

államtudományi,                                                  

közigazgatás-szervező,                                                            

nemzetközi igazgatási

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 
3. helyezésért 25

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

A TUDOK versenyein elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató 

Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell 

igazolni.

A TUDOK versenyein elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató 

Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell 

igazolni.
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Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 
3. helyezésért 25

Az elért eredményt a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a versenyt 

szervező Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni.

Műszaki

építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 

tűzvédelmi mérnöki

Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény egyéni 1-3. helyezésért 100

A Nemzetközi Tudományos Diákolimpia versenyein elért eredményt a 

versenyeredményt tartalmazó, a szervező által kiállított igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni.

Műszaki
építőmérnöki, környezetmérnöki, 

vízügyi üzemeltetési mérnöki, 
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

ugyanazon a képzési 

területen való 

továbbtanulás esetén, 

ha a jelentkező 

érettségi pontjait nem 

az oklevélből 

számították 

32

Nem kell beküldeni a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelet, mivel ezeket 

az adatokat az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás 

információs rendszeréből legkésőbb a ponthatár megállapítása előtt két nappal. Ha 

a jelenleg zajló felsőoktatási felvételi eljárás során (a tavaszi félévben) szerzi meg a 

felvételhez szükséges felsőoktatási szakképzés oklevelét és erről a felsőoktatási 

intézmény oklevél-igazolást állít ki, azt legkésőbb az adott év hiánypótlási 

határidejéig kell benyújtani.


