
Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre 

történő jelentkezés esetén 

14. § (1) Felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 15–24. §-ban foglalt 

rendelkezéseket e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2)
60

 A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az 

alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni: 

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) 

kétszerezésével, 

b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: 

érettségi pontok) összeadásával, vagy 

c) az érettségi pontok kétszerezésével, 

mindhárom esetben az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért vagy a felsőoktatási 

felvételi szakmai vizsgáért járó többletpontok (a továbbiakban: érettségi többletpontok) és 

egyéb többletpontok hozzászámításával. 

(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a 

jelentkező számára a legelőnyösebb. 

(4) A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők érettségi pontját – ha a felsőoktatási intézmény 

a 6. § (1) bekezdése alapján másként nem rendelkezik – az érettségi bizonyítványában, illetve 

a tanúsítványaiban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos 

eredménye alapján kell megállapítani. 

(5)
61

 Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az érettségi 

többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma 

eléri, vagy meghaladja a 240 pontot. 

15. § (1) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a (6) bekezdésben 

foglaltak kivételével a jelentkező teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni, 

amelyet az alábbiak szerint kell számítani: 

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy 

b) az érettségi pontok kétszerezésével, 

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok 

hozzászámításával. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a 

jelentkező számára előnyösebb. 

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 
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a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga 

alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot; 

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 

érettségi pontot; 

c)
62

 az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért, vagy a felsőoktatási felvételi szakmai 

vizsgákért legfeljebb 100 érettségi többletpontot; 

d)
63

 a felsőoktatási szakképzés befejezését igazoló oklevél megszerzését követően, azonos 

képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén 

da)
64

 jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot, 

db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot, 

dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot; 

e) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 24. §-ban meghatározott többletpontokat; 

f) egyéb, a 20–21. §-ban meghatározott többletpontokat 

szerezhet. 

(4) A (3) bekezdés c)–f) pontja alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont 

lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek 

alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. 

(5)
65

 Ha egy jelentkező több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak 

a szóbeli alkalmassági vizsga követelményei, vagy ahol ugyanazon érettségi tárgyhoz 

felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, a szóbeli alkalmassági vizsgát vagy felsőoktatási 

felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben 

előbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a 

többi intézményben, szakon is el kell fogadni. 

(6)
66

 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, 

osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények 

a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél alapján, az emelt 

szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az 

oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § 

(1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az 

így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá 

kell adni a 20–21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat. A 

jelentkezési kérelem csak akkor minősül a 11. § (2) bekezdés b)–d) és g) pontja szerint 

hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai bizonyítványa 

alapján is kéri a pontszámítás elvégzését. 

16. § (1)
67

 A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) 

évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként 
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megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a 

következő módon kell kiszámolni: 

a)
68

 öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két 

évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év 

végi osztályzatainak, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos 

tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, 

választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi osztályzatainak – a (2) és (3) 

bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni; 

b)
69

 az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell 

kerekíteni. 

(2)
70

 Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból osztályzatként 

évente a megfelelő nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés 

nélkül kell figyelembe venni. 

(3)
71

 Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a 

biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk), a természetismeret és a 

természettudomány tantárgyak. 

(4) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (3) bekezdésben megnevezett 

tantárgy közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs 

egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának a 

Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi 

tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő 

eredményei közül melyek azok, amelyek az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása 

szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek. 

(5) A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére a 

Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő 

tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti az „Ember a 

természetben” és a „Földünk és környezetünk” műveltségi területek fejlesztési feladatainak 

teljesítését szolgálják. A Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai 

programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által 

kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása 

szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek. A 

határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplő 

tantárgyak eredményeire vonatkozik. 

(6)
72

 Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványában az (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgyból szerzett osztályzatot, akkor az 

átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni. 

(7) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott 

tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)–(6) 

bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, a Hivatal dönt a 

tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről. 
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17. § (1)
73

 Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott 

két érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a 

jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell 

kiszámolni, ebben figyelembe kell venni a 3. melléklet szerint a jelentkezés meghatározott 

feltételeként teljesített emelt szintű érettségi vizsga eredményét. 

(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt 

– egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. 

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a 

tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. 

(4)
74

 Ha ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a 

számára legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni az (1) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével. 

(5)
75

 A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyaknak a 

felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a 

jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi 

vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos 

vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján a Hivatal állapítja meg. A 

Hivatal köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 

75 százaléka megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50 

százalékot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a felvételi eljárás 

honlapján közzéteszi. 

(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont 

nem számítható. 

(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető 

figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből jelentkezési 

feltétel. 

(8)
76

 A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott 

emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a 

felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi 

szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból 

a) a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában 

vizsgaeredménnyel, 

b)
77

 valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve 

Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel 

c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy 

d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai 

érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel 
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rendelkezik. 

(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, 

amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi 

bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek megfelelően záradékkal 

látták el. 

17/A. §
78

 (1)
79

 A központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az 

érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére 

vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási 

intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első 

sorban jelölt meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a jelentkező a Hivatalhoz a 

jelentkezési kérelmével együtt nyújtja be. A Hivatal a kérelmet a hatáskörrel rendelkező 

felsőoktatási intézménynek szakvéleménye ismertetésével továbbítja. 

(3)
80

 Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény által érettségi bizonyítványként 

elismert bizonyítványban szereplő vizsgatárgyat a Hivatal emelt szintűnek ismeri el, ha 

tartalmi vizsgakövetelményei legalább 75 százalékban tartalmazzák a magyar vizsgatárgy 

emelt szintű tartalmi követelményeit. Az emelt szinten való elismerés további feltétele, hogy a 

vizsgarendszerben a vizsgakérdéseket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől 

függetlenül határozzák meg, valamint, hogy a vizsgateljesítményeket a vizsgáztató, vizsgára 

felkészítő intézménytől független személyek, szervezetek bírálják el és értékeljék. 

(4)
81

 A Hivatal az emelt szintűnek el nem ismert, azonos megnevezésű külföldi vagy 

külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyat automatikusan középszintű érettségi vizsgatárgynak 

számítja. Eltérő megnevezésű vizsgatárgy esetén a Hivatal a jelentkező kérelmére 

megvizsgálja a külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgy és a magyar rendszerű 

vizsgatárgy egyezőségét, és ha az egyezőség a tartalmi elemek legalább 50%-ára fennáll, 

akkor az középszinten teljesített vizsgatárgyként beszámítható. Automatikus a pontszámítás, 

amennyiben egy adott ország vagy középiskola érettségi vizsgatárgya egy korábbi eljárásban 

már elismerésre került. 

(5)
82

 A Hivatal a Tájékoztatóban teszi közzé a (3) bekezdés alapján kérelemre, illetve 

hivatalból indított eljárásai során már emelt szintűnek elismert külföldi, vagy külföldi 

rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, amelyek emelt szintű érettségi vizsgatárgyként való 

elismerése a felsőoktatási intézmény által az (1) bekezdés szerinti eljárásban érettségi 

végzettségnek elismert érettségi bizonyítvány esetén automatikus. 

18. § (1) Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. mellékletben 

meghatározottak szerint a felsőoktatási intézmény szabályzatában normatív módon 

meghatározva 

a) egészségügyi vizsgálat; 

b) pályaalkalmassági vizsgálat, 
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c) gyakorlati vizsga, 

d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga, 

e) szóbeli alkalmassági vizsga, 

f)
83

 felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

szervezhető. 

(1a)
84

 Amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pont szerinti vizsgálat, illetve vizsga 

követelményei egy vagy több szakon egységesek, az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási 

intézmény szabályzata helyett a Tájékoztatóban a szak(ok)ra vonatkozóan meghatározott 

követelmények az irányadóak. 

(2)
85

 Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga 

értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés 

esetén – az f) pont kivételével – a jelentkező összpontszáma nulla. 

(3)
86

 A sporttudomány, művészet és művészetközvetítés képzési terület képzéseire, valamint 

a testnevelés és sport műveltségterülethez tartozó, valamint a művészeti egyszakos, illetve 

kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében, ahol gyakorlati vizsga van, a 

14–17/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e képzésekre 

jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell 

megállapítani. Ebben az esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának 

– amelynek maximális értéke 200 pont – megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül 

kell meghatározni. A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű szakon a 

gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. A jelentkező összpontszámát ebben az 

esetben is – az érettségi többletpontokat ide nem értve – többletpontok nélkül kell 

megállapítani. 

(4)
87

 Amennyiben a jelentkező több osztatlan tanárszakra és több intézménybe jelentkezik, a 

kötelező pályaalkalmassági vizsgálaton abban az intézményben kell részt vennie, amelyik a 

13. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb 

sorszámmal szerepel. 

19. § (1)
88

 Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga 

alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű 

második érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult. 

(2)
89

 Ha a jelentkező az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése alapján jogosult az 

érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra 

jogosult. 

20. § (1)
90

 A jelentkező a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy 

azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként 

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy 
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b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra 

jogosult. 

(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a 

többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, 

vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) 

írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 

28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex 

típusú nyelvvizsgát letenni. 

(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- 

és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az 

érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik. 

(5)
91

 Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt 

szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak 

egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 

21. § (1)
92

 A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) 

bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során 

a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy 

a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján – a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve – 

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 

ab) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, 

ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel esetén 50 többletpontra, 

b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert 

sportágban az adott sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 

Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján 

ba) világbajnokságon, 

bb) Európa-bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra, 

c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 
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ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

cb) az Universiadén, 

cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 

világbajnokságon, 

cd) az Ifjúsági Olimpián 

elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra, 

d)
93

 az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által – a 

szakszövetségnek a jelentkezési határidő napján hatályos versenyszabályzatában 

meghatározottak szerint, a Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – szervezett országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra, 

e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 

elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett 

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpontra 

f) a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium 

által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken 

egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpontra; 

g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)–gb) alpont szerinti tanulmányi versenyeken elért 

eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó 

tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak, 

ga)
94

 az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai 

előkészítő érettségi tantárgyak versenyén vagy az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért 1–

10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért 25 többletpontra, 

gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért 

helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra; 

h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. 

helyezésért 30 többletpontra; 

i) egyéb, a g) pont alá nem tartozó tantárgyból Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen elért eredményért, ha olyan tárgyból érte el, amelynek elfogadásáról az érintett 

intézmények előzetesen megegyeztek, az 1–10 helyezés esetén 20 többletpontra; 

j)
95

 az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítésért a 4. melléklet szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 32 többletpontra; 
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k) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdés h) pontja szerint 

a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen 

elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott 

jelentkező szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra 

jogosult. 

(2) Az (1) bekezdés b)–e) pont alapján a többletpontot csak abban az esetben kaphatja meg 

a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven 

belül szerezte. 

(3) Az (1) bekezdés ga) alpontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő 

jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó 

helyezést elérőnek kell tekinteni. 

(4)
96

 Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra 

jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkező. Az (1) bekezdés a)–e) 

pontjaiban meghatározott jogcímek közül csak a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb 

jogcím után kaphat többletpontot a jelentkező. 

22. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a 

Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma 

bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a 

jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik a 14. § (5) bekezdésében, illetve 

23. §-ban meghatározott pontszámot – 500 pont. 

(2)
97

 Az államtudományi képzési terület nem önköltséges alapképzési szakjaira jelentkezők 

közül maximális pontszámmal (500 pont) sportösztöndíjasként kell figyelembe venni azokat, 

akik teljesítik a felsőoktatási intézmény által a Tájékoztatóban meghatározott további 

felvételi, valamint sportteljesítménnyel kapcsolatos követelményeket. A sportösztöndíjasként 

figyelembe vett hallgatók létszáma nem haladhatja meg az államtudományi képzési területre 

az adott évben felvehető hallgatói létszámkeretet megállapító kormányhatározatban nem 

önköltséges finanszírozási formára megadott felvehető hallgatói létszám 5%-át. 

(3)
98

 A rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében, továbbá a honvédtiszti 

életpályára történő felkészítés, valamint a honvédelmi terület civil szakembereinek 

felkészítése érdekében meghirdetett alapképzési szakokra jelentkezőknek a 22. § (2) 

bekezdésében meghatározottak mellett a közigazgatási, rendészeti, katonai és 

nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám 

megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak 

részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott különös felvételi 

feltételeknek is meg kell felelnie. 

23. § (1)
99

 Alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az 

a jelentkező vehető fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint járó 

többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma 

eléri vagy meghaladja a 280 pontot. 
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(2)
100

 A levelező munkarendben közszolgálati ösztöndíjas képzésként meghirdetett 

közigazgatás-szervező alapképzési szakra – a Tájékoztatóban meghatározott létszámban – az 

a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének 

szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott képzésről kiállított bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező vehető fel, aki 

teljesíti a felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményt. Az ilyen 

jelentkezőt a többletpontok nélkül szerezhető maximális pontszámmal kell figyelembe venni. 

(3)
101

 Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) 

bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki 

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű 

okirattal rendelkezik és 

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító 

oklevéllel rendelkezik. 

(4)
102

 A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére 

jelentkezőre. 

8. Esélyegyenlőség biztosítása 

24. § (1)
103

 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a Tájékoztató 

megjelenése és a 12. § (4) bekezdésében foglalt határidő közötti időszak során 

a)
104

 a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra; 

b) a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra; 

c)
105

 gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási 

díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy 

gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja, 

minden jelentkezési helyén 40 többletpontra 

jogosult. 

(2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében 

meghatározott határidőig kell igazolni. 

(3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek 

biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel 

feltételeit. 

(4) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények 

illetik meg, mint amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján 

megillették. 

(5) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, 

pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő 
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jelentkezőt a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények illetve 

felmentések. 

(6) A (3)–(5) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a 

fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető 

tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez. 

 


