
A többletpontok rendszere (áttekintő táblázat), maximum 100 többletpont adható

Többletpont jogcíme Jogcímen belüli kategória vagy feltétel Melyik képzési területen jár a többletpont További feltétele 
Többlet-

pont 
értéke

Összesen adható 
többletpont  

adott jogcímért

Nyelvtudás

B2/középfokú komplex (korábban C típusú) 
nyelvvizsga minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 

területhez tartozó szakok, művészeti tanárképzés, valamint az edző és szakok-
tató alapképzési szak

államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum.
28

max. 40
C1/felsőfokú komplex (korábban C típusú) 
nyelvvizsga 40

Emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 
területhez tartozó szakok, valamint edző és a szakoktató alapképzési szak

ha az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű érettségi (szakmai vizsga) 
eredményéből számítják. 50 max. 100

Felsőoktatási szakképzésben szerzett 
oklevél

ugyanazon képzési területen való továbbtanulás esetén, amennyiben az érettségi pont 
számítása nem az oklevélből történik. 32

Országos Középiskolai Tanumányi 
Versenyen (OKTV) vagy Szakmacsoportos 
Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak 
Versenyén (SZÉTV, ÁSZÉV) elért helyezés 

1–10. helyezésért 

minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 
területhez tartozó szakok, valamint az edző és szakoktató alapképzési szak

tárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak 
valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 
szerepel.

100

max. 100

11–20. helyezésért 50

21–30. helyezésért 25

Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyen (OKTV) 1-10. helyezésért amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott szakon, azonban elfogadásáról az 

érintett intézmények előzetesen megegyeztek. 20

Középiskolai Tudományos Diákkörök Orszá-
gos Konferenciáján (TUDOK) elért helyezés

nagydíjas
minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 
területhez tartozó szakok, valamint az edző és szakoktató alapképzési szak

tárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak 
valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 
szerepel.

30

első díjas 20

Szakképesítés

- a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett 
Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 
55-ös szakmaszámú szakképesítés,
- szakgimnáziumban oktatható szakképesítés 
szerinti szakképesítés,
- középfokú szakképesítést tanúsító 
oklevélben szereplő szakmai vizsga

megtalálható a 6. sz. táblázatban szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a 
jelentkező érettségi pontjait. 32 max. 32

Sporteredmény 
(8 éven belül szerzett)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően 
a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 
Sakkszövetség (FIDE) által szervezett 
Sakkolimpián való részvétel esetén

minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 
területhez tartozó szakok, egyes osztatlan tanárképzési szakok, valamint az 
edző a szakoktató alapképzési szak

az adott sportág magyarországi sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott 
igazolás alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től 
kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szerve-
zett Sakkolimpián való részvételért.

50  

Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezés

Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sport-
ágban az adott sportág magyarországi sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai 
Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján.

30

Korosztályos világ- vagy Európa-
bajnokságon, az Universiadén, az egyetemi 
világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért 
legalább 3. helyezés

adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universi-
adén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, 
az Ifjúsági Olimpián elért eredményért.

20

Országos bajnokságon elért legalább 3. 
helyezés

adott sportág magyarországi sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által szerve-
zett országos bajnokságon elért eredményért.

15

Diákolimpia országos döntőjében elért 
legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert 
sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolim-
pia országos döntőjében elért eredményért.

10  

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen 
elért helyezés 1-3. helyezésért

minden képzési területen, kivéve művészet, művészetközvetítés, valamint 
orvos- és egészségtudományi képzési területhez tartozó szakok és az edző és 
szakoktató alapképzési szak

legfeljebb egy, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támo-
gatott, az adott tanévre meghirdetett versenyeken szerzett eredményért. (A többletpontra 
jogosító művészeti versenyek felsorolását l. a Tájékoztatóban, a Táblázatok c. fejezetben.)

20  

Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyen elért helyezés 1-3. helyezésért minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 

területhez tartozó szakok, valamint az edző és szakoktató alapképzési szak 100  

A szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyen elért helyezés

a versenyen elért eredmény alapján a szakmai 
vizsga egésze (minden része) alól kapott 
felmentés

agrár; államtudományi; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informa-
tika; jogi; műszaki; orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzései; 
pedagógusképzés; sporttudomány (kivéve szakoktató alapképzési szak); 
természettudomány

szakirányú továbbtanulás esetén. 30  

Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2021. szeptemberben induló képzések



A többletpontok rendszere (áttekintő táblázat), maximum 100 többletpont adható

Többletpont jogcíme Jogcímen belüli kategória vagy feltétel Melyik képzési területen jár a többletpont További feltétele 
Többlet-

pont 
értéke

Összesen adható 
többletpont  

adott jogcímért

Esélyegyenlőség

hátrányos helyzet

minden képzési területen, kivéve művészet és művészetközvetítés képzési 
területhez tartozó szakok, művészeti tanárképzés, valamint az edző és szakok-
tató alapképzési szak

Aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) 
időpontjában a 25. életévét még nem töltötte be. Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megje-
lenése és 2021. július 8. közötti időszakban kell fennállnia.

40

max. 100

fogyatékosság meghatározott típusú fogyatékosság meglétének a Tájékoztató megjelenése és 2021. július 8. 
közötti időszakra vonatkozó igazolása esetén. 40

gyermekgondozás

ha fizetés nélküli szabadságon lévő és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve 
GYED ellátásban részesülő, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb 
beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy csecsemőgondozási díjban (CSED), vagy 
örökbefogadói díjban (ÖD), vagy gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy gyer-
meknevelési támogatásban (GYET), vagy gyermekgondozási díjban (GYED), vagy gyermekek 
otthongondozása díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül a 
Tájékoztató megjelenése és 2021. július 8. közötti időszakban. 

40

Tudományos Diákköri Tanács (TDK) vagy 
az Országos Tudományos Diákköri Tanács 
(OTDK) által szervezett versenyen elért 
helyezés

1-3. helyezésért agrár; államtudományi; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informa-
tika; jogi; műszaki; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés (kivéve 
szakoktató alapképzési szak); sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak); 
társadalomtudomány, természettudomány

ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a jelentkező.
20

különdíjért 10

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai 
vetélkedő

1. helyezésért agrár; államtudományi; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informa-
tika; jogi; műszaki; orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés (kivéve 
szakoktató alapképzési szak); sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak); 
társadalomtudomány, természettudomány

tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a 
versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi 
pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, 
informatika, kémia, magyar irodalom, történelem.

100

2. helyezésért 50

3. helyezésért 25

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia egyéni 1-3. helyezésért

agrár; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi; műszaki; 
orvos- és egészségtudomány; pedagógusképzés (kivéve szakoktató alapkép-
zési szak); sporttudomány (kivéve edző alapképzési szak); társadalomtudo-
mány, természettudomán

ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott 
szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Bővebben lásd az 1. sz. 
táblázatban. 

100

V4-es Közgazdasági Diákolimpia 1-3. helyezésért csak a gazdaságtudományok képzési terület szakjaira történő jelentkezés 
esetén. 30

Országos Haditorna Verseny 1-3. helyezést elért csapat tagjai
állami légiközlekedési, katonai gazdálkodási, katonai logisztika, katonai info-
kommunikáció és katonai vezetői alapképzési szakokra történő jelentkezés 
esetében

15
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