
Nyíregyházi Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)

Képzési terület Szak Jogcím Szintek/skálázás Pontszám

Maximum 

pontszám 

jogcímenként, 

ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

minden emelt szintű érettségi, vizsgatárgyanként minősítéstől független 50 érettségi bizonyítvány/tanúsítvány

minden nyelvtudás, nyelvenként B2 (középfokú) komplex 50
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

minden nyelvtudás, nyelvenként B2 (középfokú) szóbeli 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

minden nyelvtudás, nyelvenként B2 (középfokú) írásbeli 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

minden nyelvtudás, nyelvenként C1 (felsőfokú) komplex 100
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

minden nyelvtudás, nyelvenként C1 (felsőfokú) szóbeli 60
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

minden nyelvtudás, nyelvenként C1 (felsőfokú) írásbeli 60
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

minden 11. évfolyamban szerzett kompetenciateszt eredmény kiválóan megfelelt minősítéssel 30
oktatási azonosítót tartalmazó, a kompetenciateszt 

eredményét igazoló dokumentum

minden 11. évfolyamban szerzett kompetenciateszt eredmény jól megfelelt minősítéssel 20
oktatási azonosítót tartalmazó, a kompetenciateszt 

eredményét igazoló dokumentum

minden

képzési területnek megfelelő felsőoktatási szakképzésben szerzett 

felsőfokú szakképzettség (FSZ, FOKSZ), ha nem az adott oklevél minősítése 

alapján történik a felvételi pontszámítás

minősítéstől független 100 oklevél

minden egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzus elvégzése (5 alkalom) minősítéstől független 100
a Nyíregyházi Egyetem által kiadott hivatalos igazolás a 

felkészítő kurzuson való részvételről

minden érettségire felkészítő kurzus elvégzése (5 alkalom) minősítéstől független 100
a Nyíregyházi Egyetem által kiadott hivatalos igazolás a 

felkészítő kurzuson való részvételről

minden a középiskolában elvégzett emelt szintű kurzus - fakultáció tantárgyanként minősítéstől független 50 a köznevelési intézmény hivatalos igazolása

minden
hazai középiskolai versenyeken (OKTV, SZÉTV, ÁSZÉV, TUDOK, OMTV, 

ITITV, stb.) második fordulóban részvétel szakirányú továbbtanulás esetén
helyezéstől független 50 oklevél

minden
hazai középiskolai versenyeken (OKTV, SZÉTV, ÁSZÉV, TUDOK, OMTV, 

ITITV, stb.) országos döntőben való részvétel szakirányú továbbtanulás 
helyezéstől független 100 oklevél

minden

hazai felsőoktatási versenyeken (TDK, OTDK, Ifjú Tudósok verseny, 

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, V4-es Közgazdasági Diákolimpia, 

Országos Haditorna stb.) első fordulóban való részvétel a képzési 

helyezéstől független 50 oklevél

minden

hazai felsőoktatási versenyeken (TDK, OTDK, Ifjú Tudósok verseny, 

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, V4-es Közgazdasági Diákolimpia, 

Országos Haditorna stb.) országos döntőben való részvétel a képzési 

helyezéstől független 100 oklevél

minden duális képzésben szerzett tapasztalat minősítéstől független 30 a köznevelési intézmény hivatalos igazolása

minden okleveles technikus végzettség minősítéstől független 50 szakképzettséget igazoló bizonyítvány

minden
a 2020. január 1-ét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 

54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítés
minősítéstől független 40 szakképzettséget igazoló bizonyítvány

minden
középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga (OKJ 

52)
minősítéstől független 30 szakképzettséget igazoló bizonyítvány

minden
szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés 

(érettségi)
minősítéstől független 50 szakgimnáziumi érettségi

minden

a Nyíregyházi Egyetem által kötött együttműködési megállapodások 

partnerintézményeiben tanulók számára adható intézményi pont, akik 

igazoltan részt vettek az NYE-n közös szakmai programokban

programonként 20 60 a felsőoktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolás

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

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

Valamennyi intézményünk által érintett 

képzési területen, kivéve azokon a 

képzéseken, ahol a felvételi 

összpontszámot kizárólag a gyakorlati 

vizsga eredménye alapján számítják



Nyíregyházi Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

minden

esélyegyenlőség - fogyatékosság (a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben 

meghatározott személyi körre vonatkozva)

minősítéstől független 40 hatósági határozatok

minden

esélyegyenlőség - hátrányos helyzet (aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak 

szerinti hátrányos helyzetűnek minősül)

minősítéstől független 40 hatósági határozatok

minden

esélyegyenlőség - gyermekgondozás (aki fizetés nélküli szabadságon lévő, 

és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD,

GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli

szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén

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

részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi

szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy

hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon,

vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik)

minősítéstől független 40 hatósági határozatok

minden a képzési területnek megfelelő igazolt munkatapasztalat 1 évnél rövidebb időtartamban 30 munkáltatói igazolás

minden a képzési területnek megfelelő igazolt munkatapasztalat 1 évet meghaladó időtartamban 50 munkáltatói igazolás

minden
igazolt önkéntes munka (kivétel a középiskolai tanulmányok alatt 

folytatott kötelező 50 órás közösségi szolgálat) 
tevékenységenként 20 60

a Nyíregyházi Egyetem által önkéntes munka vonatkozásában 

jogosultak által kiállított hiteles igazolás

minden
igazolt önkéntes munka időtartam alapján (kivétel a középiskolai 

tanulmányok alatt folytatott kötelező 50 órás közösségi szolgálat) 
1 hónapnál rövidebb időtartamban 20

a Nyíregyházi Egyetem által önkéntes munka vonatkozásában 

jogosultak által kiállított hiteles igazolás

minden igazolt önkéntes munka időtartam alapján 1-6 hónap időtartamban 30
a Nyíregyházi Egyetem által önkéntes munka vonatkozásában 

jogosultak által kiállított hiteles igazolás

minden igazolt önkéntes munka időtartam alapján 6 hónap - 1 év időtartamban 50
a Nyíregyházi Egyetem által önkéntes munka vonatkozásában 

jogosultak által kiállított hiteles igazolás

minden
felsőoktatási felvételi szakmai vizsga, vizsgatárgyanként (amennyiben a 

felvételi eljáráshoz nem szükséges, de rendelkezik vele a jelentkező)
eredménytől független 50

oktatási azonosítót tartalmazó, a vizsga eredményét igazoló 

dokumentum

minden nemzetiségi nyelv és irodalomból tett érettségi vizsga minősítéstől független 50 érettségi bizonyítvány/tanúsítvány

minden
felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél, ha nem az adott oklevél 

minősítése alapján történik a felvételi pontszámítás
minősítéstől független 50 oklevél

minden Olimpián való részvétel helyezéstől független 100 MOB igazolása

minden Felnőtt Világbajnokságon való részvétel helyezéstől független 90 Országos Sportági Szakszövetség igazolása

minden Felnőtt Európa-bajnokságon való részvétel helyezéstől független 80 Országos Sportági Szakszövetség igazolása

minden Korosztályos Világbajnokságon, Ifjúsági Olimpián való részvétel helyezéstől független 70 Országos Sportági Szakszövetség igazolása

minden Korosztályos Európa-bajnokságon való részvétel helyezéstől független 60 Országos Sportági Szakszövetség igazolása

minden Universiadén való részvétel helyezéstől független 50 MEFS igazolása

minden
Igazolt felnőtt és utánpótlás korosztályban országos, területi, megyei 

bajnokságon való részvétel
helyezéstől független 40 Országos Sportági Szakszövetség igazolása

minden Diákolimpia országos döntőjében való szereplés helyezéstől független 40 Magyar Diáksport Szövetség igazolása

minden Sportegyesületi igazolt versenyző minősítéstől független 20 Sportegyesületben érvényes sportági versenyengedély

Valamennyi intézményünk által érintett 

képzési területen, kivéve azokon a 

képzéseken, ahol a felvételi 

összpontszámot kizárólag a gyakorlati 

vizsga eredménye alapján számítják


