
Semmelweis 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)

Orvos- és 

egészségtudomány
általános orvos felvételi vizsga (kötelező)  50 50

A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott 

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült 

értékelés, amely a hallgató felkészültségét, készségeit, általános 

műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti érdeklődését méri fel.

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga
50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

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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TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 30 oklevél

TUDOK első díjas  (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, vagy a 

Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján
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Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

esélyegyenlőség 15

hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

fogyatékosság

(amennyiben az alkalmassági feltételnek megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 

gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

munkatapasztalat

1000 óra foglalkoztatási jogviszonyban végzett 

tevékenység (kivéve az önkéntesség)

Egészségügyi  (ideértve az egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen kutatásban 

20 (kevesebb 

óraszám 

esetén 

arányos a 

pontszám)

20

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a tevékenység végzésének 

időtartamát és a főbb munkaköri feladatokat valamint TB kiskönyv vagy 

NEAK igazolás

felsőoktatásban szerzett oklevél 50

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

20 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

10 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

5 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

30 oklevél
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MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

20 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

10 oklevél

MSc - fogorvos vagy gyógyszerész 50 oklevél

ápoló, dietetikus, 

mentőtiszt, 

népegészségügyi 

ellenőr, orvosi 

diagnosztikai 

analitikus, szülésznő, 

egészségügyi 

szervező (angol 

nyelven), 

gyógytornász, hang-, 

beszéd-, 

nyelésterapeuta, 

védőnő 

felvételi vizsga (kötelező) 
50 50

A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott 

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült 

értékelés, amely a hallgató felkészültségét, készségeit, általános 

műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti érdeklődését méri fel.

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga
50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél
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Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe)
30 oklevél

TUDOK első díjas  (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
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Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján

Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

emelt szintű érettségi vizsga

vizsgatárgyanként
biológia, kémia, fizika 30 50 érettségi bizonyítvány

szakképesítés szakképző intézményben szerzett ápoló végzettség 20 20 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

esélyegyenlőség 15

hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

fogyatékosság (amennyiben az alkalmassági feltételnek 

megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 

gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

munkatapasztalat

5 év teljes munkaidőben (egyébiránt arányosítandó)   

foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység (kivéve 

az önkéntesség)

egészségügyi  (ideértve az egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen kutatásban  

20 (rövidebb 

időszak 

esetén 

arányos a 

pontszám)

20

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a tevékenység végzésének 

időtartamát és a főbb munkaköri feladatokat valamint TB kiskönyv vagy 

NEAK igazolás

felsőoktatási szakképzésben szerzett 

oklevél

Fsz, Foksz képzésben szerzett oklevél a szakhoz tartozó 

összes képzés esetén, ha a felsőoktatási szakképzésben 

szerzett oklevélből nem számítottak érettségi pontot

20 20 az intézmény által kiállított igazolás, vagy bizonyítvány alapján

felsőoktatásban szerzett oklevél 50
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BSc  - orvos-, egészségtudományi területen szerzett  

végzettség 4,51-5,0 átlag esetén                   20 oklevél

BSc  - orvos-, egészségtudományi területen szerzett  

végzettség 3,51-4,50 átlag esetén  10 oklevél

BSc  - orvos-, egészségtudományi területen szerzett  

végzettség 2,00-3,50 átlag esetén 5 oklevél

MSc  - orvos-, egészségtudományi területen szerzett  

végzettség 4,51-5,0 átlag esetén
30 oklevél

MSc  - orvos-, egészségtudományi területen szerzett  

végzettség 3,51-4,50 átlag esetén
20 oklevél

MSc  - orvos-, egészségtudományi területen szerzett  

végzettség 2,00-3,50 átlag esetén
10 oklevél

MSc -  orvos, fogorvos vagy gyógyszerész 50 oklevél

egészségügyi 

szervező 
felvételi vizsga (kötelező) 50 50

A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott 

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült 

értékelés, amely a hallgató felkészültségét, készségeit, általános 

műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti érdeklődését méri fel. 

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga
50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél
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Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 30 oklevél

TUDOK első díjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján
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Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján

Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

emelt szintű érettségi vizsga

vizsgatárgyanként

Bármely érettségi tárgyból, amennyiben az eredménye 

legalább 45%-os, maximum 2 tárgy vehető figyelembe
30 50 érettségi bizonyítvány

esélyegyenlőség
15

hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

fogyatékosság (amennyiben az alkalmassági feltételnek 

megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 

gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

digitális fogászati tervezés 
felvételi vizsga (kötelező)

Két komponensből álló vizsga:

1. Szituációs vizsgahelyzetek bizottság általi értékelése: 

OSCE tipusú vizsgákhoz hasonlóan

2. A hallgató felkészültségét, készségeit, általános 

műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti 

érdeklődését felmérő szóbeli vizsga a Semmelweis 

Egyetemen

             25-25 50

A Semmelweis Egyetemen történő, 

az Egyetem által meghatározott

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli

meghallgatása alapján készült értékelés.
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nyelvvizsga vagy nyelvtudás 50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga
50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 
30 oklevél

TUDOK első díjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél
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Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján

Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

emelt szintű érettségi vizsga vizsgatárgyanként 30 50 érettségi bizonyítvány

szakképesítés 10

Fogtechnikusi végzettség 10 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

Klinikai fogászati higiénikus 5 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

esélyegyenlőség
15
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hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

fogyatékosság (amennyiben az alkalmassági feltételnek 

megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 

gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

munkatapasztalat

1000 óra foglalkoztatási jogviszonyban végzett 

tevékenység (kivéve az önkéntesség)

Egészségügyi  (ideértve az egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen kutatásban 

20 (kevesebb 

óraszám 

esetén 

arányos a 

pontszám)

20

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a tevékenység végzésének 

időtartamát és a főbb munkaköri feladatokat valamint TB kiskönyv vagy 

NEAK igazolás

felsőoktatásban szerzett oklevél 50

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki vagy 

dentalhigiénikus végzettség 4,51-5,0 átlag esetén

20 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki vagy 

dentalhigiénikus végzettség 3,51-4,50 átlag esetén

10 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

vagy dentalhigiénikus 2,00-3,50 átlag esetén

5 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

30 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

20 oklevél
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MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

10 oklevél

MSc -  orvos, fogorvos vagy gyógyszerész 50 oklevél

fogorvos 
felvételi vizsga (kötelező)

Két komponensű vizsga:

1. Manuális készségek értékelése

2. szituációs vizsgahelyzetek bizottság által történő 

értékelése: OSCE tipusú vizsgákhoz hasonlóan

                  20

                  30
50

A Semmelweis Egyetemen történő, 

az Egyetem által meghatározott

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli

meghallgatása alapján készült értékelés.

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga
50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 30 oklevél

TUDOK első díjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél
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OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján

Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

esélyegyenlőség
15
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hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

fogyatékosság (amennyiben az alkalmassági feltételnek 

megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 

gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

munkatapasztalat

1000 óra foglalkoztatási jogviszonyban végzett 

tevékenység (kivéve az önkéntesség)

Egészségügyi  (ideértve az egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen kutatásban 

20 (kevesebb 

óraszám 

esetén 

arányos a 

pontszám)

20

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a tevékenység végzésének 

időtartamát és a főbb munkaköri feladatokat valamint TB kiskönyv vagy 

NEAK igazolás

felsőoktatásban szerzett oklevél 50

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

20 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

10 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

5 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

30 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

20 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

10 oklevél
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MSc -  orvos, gyógyszerész 50 oklevél

gyógyszerész 
felvételi vizsga (kötelező) 

 50 50

A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott 

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült 

értékelés, amely a hallgató felkészültségét, készségeit, általános 

műveltségét, motivációját, a kiválasztott szak iránti érdeklődését méri fel.

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga 50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe)
30 oklevél

TUDOK első díjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél
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OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján

Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

szakképesítés 20
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a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos 

Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítés:

gyógyszertári asszisztens, gyógyszeripari szaktechnikus, 

vegyésztechnikus, vegyipari rendszerkezelő, vegyipari 

rendszerüzemeltető, gyógyszerkészítmény gyártó, drog és 

toxikológiai szakirány

(szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a 

szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi 

pontjait)

10 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő 

szakmai vizsga: 

gyógyszertári asszisztens, gyógyszeripari szaktechnikus, 

vegyésztechnikus, vegyipari rendszerkezelő, vegyipari 

rendszerüzemeltető, gyógyszerkészítmény gyártó, drog és 

toxikológiai szakirány

(szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a 

szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi 

pontjait)

10 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti 

szakképesítés:

gyógyszertári asszisztens, gyógyszeripari szaktechnikus, 

vegyésztechnikus, vegyipari rendszerkezelő, vegyipari 

rendszerüzemeltető, gyógyszerkészítmény gyártó, drog és 

toxikológiai szakirány

(szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a 

szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi 

pontjait)

10 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

esélyegyenlőség
15

hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

fogyatékosság (amennyiben az alkalmassági feltételnek 

megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 
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gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

munkatapasztalat

1000 óra foglalkoztatási jogviszonyban végzett 

tevékenység (kivéve az önkéntesség)

Egészségügyben  (ideértve az egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), gyógyszeriparban, 

gyógyszerkereskedelemben (pl. gyó szociális 

szolgáltatónál, vagy természettudományi kutatóhelyen 

kutatásban 

20 (kevesebb 

óraszám 

esetén 

arányos a 

pontszám)

20

munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a tevékenység végzésének 

időtartamát és a főbb munkaköri feladatokat valamint TB kiskönyv vagy 

NEAK igazolás

felsőoktatásban szerzett oklevél 50

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

20 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

10 oklevél

BSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

5 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

4,51-5,0 átlag esetén

30 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

3,51-4,50 átlag esetén

20 oklevél

MSc  - biológia, fizika, kémia, informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  vagy mérnöki végzettség 

2,00-3,50 átlag esetén

10 oklevél

MSc -  orvos, fogorvos, állatorvos 50 oklevél

Pedagógus konduktor felvételi vizsga (kötelező)

Két komponensű vizsga:

1. Alkalmassági vizsgálat: A hallgató felkészültségét, 

készségeit, általános műveltségét, motivációját, a 

kiválasztott szak iránti érdeklődését felmérő szóbeli vizsga 

a Semmelweis Egyetemen.

2. Pszichológiai vizsgálat 

                   30

                   20
50

A Semmelweis Egyetemen történő, az Egyetem által meghatározott 

pontszámot elérő jelentkezők szóbeli meghallgatása alapján készült 

értékelés.

nyelvvizsga vagy nyelvtudás
50

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga angol vagy német 10
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum
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B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
8

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga angol vagy német 30
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 (felsőfokú) komplex  nyelvvizsga francia, olasz, spanyol,

orosz, portugál, latin
20

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal

egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum

tanulmányi és művészeti versenyek, 

művészeti alapvizsga
50

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

50 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

11-20. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

30 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

21-30. helyezés 

biológia, fizika, kémia, matematika, informatika tárgyból

20 oklevél

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért

1-10. helyezés (kivéve biológia, fizika, kémia, matematika, 

informatika tárgyból)

20 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 1-10.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

50 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 11-20.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

30 oklevél

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért 21-30.helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tantárgyakból

20 oklevél

TUDOK nagydíjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 30 oklevél

TUDOK első díjas (egy tárgyból vehető figyelembe) 20 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 1. hely
50 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 2. hely
35 oklevél

OTDK Konferencia középiskolás, orvos-egészségtudomány 

szekció 3. hely és különdíj
25 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

1-10. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

50 oklevél
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Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

11-20. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

30 oklevél

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért

21-30. helyezés

vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek vagy egészségügyi 

ismeretek tárgyból

20 oklevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen elért

1-10. helyezés

50 oklevél

Országos Művészeti Tanulmányi

Versenyen elért eredmény 

1-10. helyezés (egy tárgyból vehető figyelembe)

20 oklevél

Művészeti alapvizsga 10 oklevél
sporteredmény

(8 éven belül szerzett, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert 

sportágban)

40

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

országos bajnokságban elért 1-3. helyezés
15

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek

Sportszövetsége, vagy a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

Felnőtt vagy korosztályos, egyéni vagy csapatsportágban 

legalább megyei szinten elért 1. helyezés
5

az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségének igazolása alapján
Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi

Egyetemi Sportszövetség (FISU) által

szervezett egyetemi világbajnokságon, vagy az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. helyezés

20
az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének 

igazolása alapján

Magyar Diáksport

Szövetség által, vagy közreműködésével szervezet 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. 

helyezés

10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

emelt szintű érettségi vizsga 

vizsgatárgyanként

magyar nyelv és irodalom, biológia, testnevelés, művészeti 

tárgy
30 50 érettségi bizonyítvány

szakképesítés
pedagógiai szakképesítés

20 20 szakképesítést tanúsító bizonyítvány

esélyegyenlőség
15

hátrányos helyzet

(aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti 

hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte 

be.)

5

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság 

igazolása, illetve határozata fogadható el. 

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 - a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,

 - a jogosultság tényét, idejét,

 - a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,

 - a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.



Semmelweis Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

fogyatékosság (amennyiben az alkalmassági feltételnek 

megfelel)
5

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes 

szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság 

megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra 

vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt 

(kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. 

gyermekgondozás

(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)

5

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

-	Csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást 

segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési 

támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar 

Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással 

vagy határozattal,

-	gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel 

megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv 

(Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal,

-	fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

-	rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők 

esetében a szülési szabadság időtartamára megállapított távolléti díjat 

megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által 

kiadott igazolással,

-	hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy 

illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított 

munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott 

igazolással kell igazolni.

felsőoktatásban szerzett oklevél
Pedagógus végzettség (óvopedagógus,tanító, 

kisgyermeknevelő, gyógypedagógus)
40 40 oklevél vagy az intézmény által kiállított igazolás alapján


