
Soproni 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)

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

felvételi elbeszélgetés 100 100

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

felvételi elbeszélgetés 100 100

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

felvételi elbeszélgetés
motivációs levél

szakmai orientáltság vizsgálat

40

60
100 A motivációs levelet a felvételi elbeszélgetéskor kell megírni.

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés felvételi elbeszélgetés
motivációs levél

szakmai orientáltság vizsgálat

40

60
100 A motivációs levelet a felvételi elbeszélgetéskor kell megírni.

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia
felvételi elbeszélgetés

motivációs levél

szakmai orientáltság vizsgálat

40

60
100 A motivációs levelet a felvételi elbeszélgetéskor kell megírni.

informatika gazdaságinformatikus SOE szakmai napon való részvétel a szakmai nap feladatainak teljesítése 80 80 SOE által kiállított igazolás/tanústvány

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

SOE szakmai napon való részvétel a szakmai nap feladatainak teljesítése 80 80 SOE által kiállított igazolás/tanústvány

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

SOE szakmai napon való részvétel
a szakmai nap teljes programján való 

aktív részvétel
30 30 SOE által kiállított igazolás/tanústvány

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

SOE szakmai napon/versenyen való részvétel
a szakmai nap/verseny teljes 

programján való aktív részvétel
50 50 SOE által kiállított igazolás/tanústvány

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

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!)

INTÉZMÉNYI PONT (max. 100 pont)
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informatika gazdaságinformatikus
nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés
nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

nyelvtudás

(nyelvenként a legmagasabb szintért)

B2 írásbeli vagy szóbeli

B2 komplex

C1 írásbeli vagy szóbeli

C1 komplex

30

50

50

100

100

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű 

okirattal lehet igazolni, mint pl.:

a) honosító határozat a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi 

honosításáról/elismeréséről,

b) külföldön, államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettség, 

felsőfokú végzettség,

c) nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány

informatika gazdaságinformatikus
emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés
emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány
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társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

emelt szintű érettségi vizsga (tárgyanként a legjobb 

eredményért)

legalább 45%-os eredményért

legalább 75%-os eredményért

40

60
100 érettségi bizonyítvány

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.

informatika gazdaságinformatikus

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.
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pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

szakképesítés (a képzési területhez kapcsolódóan)

a) 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 

Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés.

b) középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben 

szereplő szakmai vizsga

c) szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 

szerinti szakképesítés

d) Egyéb a szak szempontjából relváns 

szakképesítés, felnőttképzés

50 50

A szakképesítés igazolására kizárólag a Magyarországon szerzett OKJ-bizonyítvány és 

az első ízben 2021 májusában kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

és ugyanezen időponttól kezdődően szakgimnáziumban kiállított képesítő 

bizonyítvány fogadható el.

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

a) 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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény

b) Szakmai európai vagy világversenyen való 

részvétel

a) 1. helyezésért

a) 2. helyezésért (versenyenként)

a) 3. helyezésért (versenyenként)

a) részvételért (versenyenként)

b) részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni
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gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

a) 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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény

b) Szakmai európai vagy világversenyen való 

részvétel

a) 1. helyezésért

a) 2. helyezésért (versenyenként)

a) 3. helyezésért (versenyenként)

a) részvételért (versenyenként)

b) részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni

informatika gazdaságinformatikus

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

a) 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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény

b) Szakmai európai vagy világversenyen való 

részvétel

a) 1. helyezésért

a) 2. helyezésért (versenyenként)

a) 3. helyezésért (versenyenként)

a) részvételért (versenyenként)

b) részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

a) 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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény

b) Szakmai európai vagy világversenyen való 

részvétel

a) 1. helyezésért

a) 2. helyezésért (versenyenként)

a) 3. helyezésért (versenyenként)

a) részvételért (versenyenként)

b) részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

(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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény)

1. helyezésért

2. helyezésért (versenyenként)

3. helyezésért (versenyenként)

részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

(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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény)

1. helyezésért

2. helyezésért (versenyenként)

3. helyezésért (versenyenként)

részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

tanulmányi, szakmai versenyen elért helyezés

(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, szakmai 

európai vagy világversenyen elért eredmény, 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért 

eredmény)

1. helyezésért

2. helyezésért (versenyenként)

3. helyezésért (versenyenként)

részvételért (versenyenként)

100

80

60

20

100
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező intézmény által kiállított igazolás vagy 

oklevél másolatával kell igazolni

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

b) Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai 

munkatapasztalat

50 

pont/év

30 

pont/év

50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

b) Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai 

munkatapasztalat

50 

pont/év

30 

pont/év

50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

b) Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai 

munkatapasztalat

50 

pont/év

30 

pont/év

50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

b) Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai 

munkatapasztalat

50 

pont/év

30 

pont/év

50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

b) Bármely munkahelyen szerzett nem szakmai 

munkatapasztalat

50 

pont/év

30 

pont/év

50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével

informatika gazdaságinformatikus

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

50 

pont/év
50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

munkatapasztalat

a) A szakhoz kapcsolódó munkakörben szerzett 

szakmai munkatapasztalat

50 

pont/év
50 munkáltatói igazolás a betöltött munkakör feltüntetésével

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás

informatika gazdaságinformatikus

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

sporteredmények

a) Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által 

szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 

a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 

Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel

b) Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 1-3. helyezés vagy részvételért

c) Országos bajnokságon elért legalább 1-3. 

helyezés

100 100 sportszövetségi igazolás



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

agrár

földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki, 

erdőmérnöki osztatlan

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

informatika gazdaságinformatikus

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

műszaki

faipari mérnöki, ipari termék- és formatervező 

mérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai 

mérnöki

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia

esélyegyenlőség

a) hátrányos helyzetű (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

b) fogyatékossággal élő (meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének igazolása esetén)

c) gyemekgondozás (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)

a) hátrányos helyezet

b) fogyatékossággal élő

c) gyermekgondozás

20

20

40

40

a) 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 jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított 

nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania. A hátrányos 

helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok 

alapján adható többletpont.

b) A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői 

véleménnyel igazolható.

c) Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

ca) 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,

cb) gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított 

ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal 

Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

cc) fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító 

határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,

cd) rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében 

távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató 

által kiadott igazolással,

ce) 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.

A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított 

dokumentumok alapján adható többletpont.

agrár
földmérő és földrendező mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki
regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50

gazdaság-

tudományok

gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás

regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50

informatika gazdaságinformatikus regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50

műszaki
ipari termék- és formatervező mérnöki, 

környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki
regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50

pedagógus-képzés

csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia 

(tanulásban akadályozottak pedagógiája, 

logopédia), óvodapedagógus (nemzetiségi német)

regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50

sporttudomány rekreáció és életmód, sportszervezés regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50



Soproni Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

társadalom-

tudomány

kommunikáció- és médiatudomány, 

szociálpedagógia
regionalitás

a jelentkező állandó lakcíme Győr-

Moson-Sopron, vagy Vas, vagy Zala, 

vagy Veszprém, vagy Komárom-

Esztergom megye

50 50


