
Wesley János Lelkészképző Főiskola 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)

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Nyelvtudás, nyelvenként B2 35
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 40
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként legalább 45 %-os érettségi eredmény esetén 50 érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

ugyanazon a képzési területen való 

továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi 

pontjait nem az oklevélből számították

32

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Esélyegyenlőség, 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.

40 az 1997. évi XXXI. Törvénynek megfelelő igazolás

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Esélyegyenlőség, fogyatékosság 40 Szakvélemény

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Esélyegyenlőség, gyermekgondozás

Fizetési nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli 

szabadásgot 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 szabadásogn, vagy illetmény 

nélküli szabadságon tartózkodik

40 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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Bölcsészettudomány Pedagógia BA

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy 

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), 

vagy Ágazati és ágazaon kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenéyn vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szkamai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért 

eredmény

1-10. helyezés 100 Oklevél

11-20. helyezés 50 Oklevél

21-30. helyezés 25 Oklevél

Bölcsészettudomány Pedagógia BA
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
nagydíjas 30 Oklevél

első díjas 20 Oklevél

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Sporteredmény

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)

által szervezett olimpiai játékokon,

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy

Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 

által szervezett Sakkolimpián

való részvétel

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar 

Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés
30

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, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezé

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 

3. helyezés
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény 1-3. helyezett (egyéni versenyzőként) 10 Oklevél alapján

Bölcsészettudomány Pedagógia BA
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 

elért eredmény

1-3 helyezett (ha a versenyeredményt azon 

tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott 

szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel

100 Oklevél alapján

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény szakirányú továbbtanulás esetén 30 Oklevél alapján
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Bölcsészettudomány Pedagógia BA

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett 

versenyen elért eredmény

1-3. helyezés 20 Oklevél alapján

Bölcsészettudomány Pedagógia BA különdíj 10 Oklevél alapján

Bölcsészettudomány Pedagógia BA
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény
1. hely 100 Oklevél alapján

2. hely 50 Oklevél alapján

3. hely 25 Oklevél alapján

Bölcsészettudomány Pedagógia BA Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 1-3. egyéni helyezés 100 Oklevél alapján

Bölcsészettudolmány Pedagógia BA
Közoktatásban vagy köznevelésben szerzett, legalább 

középfokú vézettséget igénylő munkatapasztalat
5 vagy több év 35 Munkáltatói igazolás

Természettudományi Környezettan BA Nyelvtudás, nyelvenként B2 35
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 40
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Természettudományi Környezettan BA Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként legalább 45 %-os érettségi eredmény esetén 50 érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány

Természettudományi Környezettan BA Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

ugyanazon a képzési területen való 

továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi 

pontjait nem az oklevélből számították

32

Természettudományi Környezettan BA Esélyegyenlőség, 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.

40 az 1997. évi XXXI. Törvénynek megfelelő igazolás

Természettudományi Környezettan BA Esélyegyenlőség, fogyatékosság 40 Szakvélemény

Természettudományi Környezettan BA Esélyegyenlőség, gyermekgondozás

Fizetési nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli 

szabadásgot 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 szabadásogn, vagy illetmény 

nélküli szabadságon tartózkodik

40 Oklevél
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Természettudományi Környezettan BA

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy 

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), 

vagy Ágazati és ágazaon kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenéyn vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szkamai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért 

eredmény

1-10. helyezés 100 Oklevél

11-20. helyezés 50 Oklevél

21-30. helyezés 25 Oklevél

Természettudományi Környezettan BA
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
nagydíjas 30 Oklevél

első díjas 20 Oklevél

Természettudományi Környezettan BA Sporteredmény

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)

által szervezett olimpiai játékokon,

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy

Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 

által szervezett Sakkolimpián

való részvétel

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar 

Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés
30

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, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezé

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 

3. helyezés
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

Természettudományi Környezettan BA Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény 1-3. helyezett (egyéni versenyzőként) 10 Oklevél alapján

Természettudományi Környezettan BA
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 

elért eredmény

1-3 helyezett (ha a versenyeredményt azon 

tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott 

szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel

100 Oklevél alapján

Természettudományi Környezettan BA Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény szakirányú továbbtanulás esetén 30 Oklevél alapján
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Természettudományi Környezettan BA

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett 

versenyen elért eredmény

1-3. helyezés 20 Oklevél alapján

különdíj 10 Oklevél alapján

Természettudományi Környezettan BA
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény
1. hely 100 Oklevél alapján

2. hely 50 Oklevél alapján

3. hely 25 Oklevél alapján

Természettudományi Környezettan BA Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 1-3. egyéni helyezés 100 Oklevél alapján

Természettudományi Környezettan BA
Természettudományos területen szerzett, legalább középfokú 

végzettséget igénylő munkatapasztalat
5-9 év 10 Munkáltatói igazolás

10-19 év 20 Munkáltatói igazolás

20 vagy több év 30 Munkáltatói igazolás

Természettudományi Környezettan BA
Természettudományos területen végzett önkéntes 

tevékenység
15-29 nap 10 Önkéntes szerződés

30-44 nap 20 Önkéntes szerződés

45 vagy több nap 30 Önkéntes szerződés

Társadalomtudomány Szociális munka BA Nyelvtudás, nyelvenként B2 35
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

C1 40
államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű 

nyelvtudást igazoló dokumentum

Társadalomtudomány Szociális munka BA Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként legalább 45 %-os érettségi eredmény esetén 50 érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány

Társadalomtudomány Szociális munka BA Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

ugyanazon a képzési területen való 

továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi 

pontjait nem az oklevélből számították

32

Társadalomtudomány Szociális munka BA Esélyegyenlőség, 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.

40 az 1997. évi XXXI. Törvénynek megfelelő igazolás

Társadalomtudomány Szociális munka BA Esélyegyenlőség, fogyatékosság 40 Szakvélemény
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Társadalomtudomány Szociális munka BA Esélyegyenlőség, gyermekgondozás

Fizetési nélküli szabadságon lévő, és ezzel 

párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli 

szabadásgot 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 szabadásogn, vagy illetmény 

nélküli szabadságon tartózkodik

40 Oklevél

Társadalomtudomány Szociális munka BA

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy 

Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), 

vagy Ágazati és ágazaon kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenéyn vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció 

szkamai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért 

eredmény

1-10. helyezés 100 Oklevél

11-20. helyezés 50 Oklevél

21-30. helyezés 25 Oklevél

Társadalomtudomány Szociális munka BA
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény
nagydíjas 30 Oklevél

első díjas 20 Oklevél

Társadalomtudomány Szociális munka BA Sporteredmény

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)

által szervezett olimpiai játékokon,

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy

Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 

által szervezett Sakkolimpián

való részvétel

50

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar 

Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 

helyezés
30

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, az Ifjúsági Olimpián elért 

legalább 3. helyezé

20
az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján
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országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15

az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági 

országos sportági szakszövetség által szervezett 

országos bajnokságon elért eredményért

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 

3. helyezés
10 Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen elért eredmény 1-3. helyezett (egyéni versenyzőként) 10 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 

elért eredmény

1-3 helyezett (ha a versenyeredményt azon 

tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott 

szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel

100 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredmény szakirányú továbbtanulás esetén 30 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos 

Tudományos Diákköri Tanács (OTDK) által szervezett 

versenyen elért eredmény

1-3. helyezés 20 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA különdíj 10 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA
“Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény
1. hely 100 Oklevél alapján

2. hely 50 Oklevél alapján

3. hely 25 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA Nemzetközi Tudományos Diákolimpián elért eredmény 1-3. egyéni helyezés 100 Oklevél alapján

Társadalomtudomány Szociális munka BA
Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett, legalább 

középfokú vézettséget igénylő munkatapasztalat
5 vagy több év 35 Munkáltatói igazolás


