
tanulmányi pont érettségi pont többletpont

érettségi pont 2 többletpont

max: 200 pont

I.

II.

max: 200 pont max: 100 pont

max: 100 pontmax: 200 pont

Pontszámítás
alap- osztatlan képzések esetében

400 + 100 PONT
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tanulmányi pont

érettségi és 

szakmai vizsga 

összege
többletpont

2 többletpont

III.

IV.
érettségi és 

szakmai vizsga 

összege

V.

szakmai vizsga 

négyszerese
többletpont

max: 200 pont

max: 200 pont

max: 200 pont

max: 400 pont

max: 100 pont

max: 100 pont

max: 100 pont 400 + 100 PONT

Pontszámítás
szakmai tárgy alapján szakirányú továbbtanulás esetén
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középiskolai 
osztályzatok

5 tantárgy - magyar nyelv és 
irodalom (átlag), történelem, 
matematika, idegen nyelv, 

választott 
természettudományos tárgy 

utolsó két (tanult) év végi 
jegyei összegének 

kétszerese

max. 100 pont

érettségi 
átlageredmény

az érettségi 
bizonyítványban 

szereplő %-os
vizsgaeredmények 

átlaga  egészre 
kerekítve

max. 100 pont

maximum 200 pont

Pontszámítás – tanulmányi pont
(alap, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés)
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Szakoktató szak

Művészeti osztatlan 
tanárszakok

Edző szak

Művészet, 
művészetközvetítés 

képzési terület szakjai

Gyakorlati 

vizsga

Gyakorlati vizsga
A felvételi összpontszám kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával kerül kiszámításra, 

többletpontok hozzáadása nélkül.

MAX. 200 PONT



1

2

3 tanulmányi pont 
(max: 200)

érettségi pont 
(max: 200)

többletpont 
(max: 100)

Pontszámítás – felsőoktatási szakképzés 
400 + 100 PONT

érettségi pont 
(max: 200)

többletpont 
(max: 100)

tanulmányi pont 
(max: 200)

többletpont 
(max: 100)

2

2

A felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot 

számolni, ezért a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik az 

érettségi pontok megállapítása.



Felsőoktatási szakképzésben 
szerzett oklevél

Felsőfokú végzettséget tanúsító 
oklevél

a felsőoktatási intézmények az oklevél 

minősítése alapján a jogszabályi minimum 

pontszám és 400 pont között arányosan 

állapíthatják meg a pontszámot

Pontszámítás – oklevél alapján
(alap, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés) 400 + 100 PONT
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értékelése „megfelelt" vagy „nem 

felelt meg" minősítés lehet 

pedagógusképzési terület 

alapképzési szakjai esetében 

öröklődik az eredmény

a vizsgabehívót az adott 

felsőoktatási intézmény küldi

meghatározott szakok esetében

Alkalmassági vizsga

Aki az alkalmassági vizsgán 
nem jelenik meg vagy „nem 
felelt meg" minősítést kap, 

nem vehető fel az adott 
jelentkezési helyre.
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max: 100

legalább 45% eredmény 

+ érettségi pont számítás

max: 40

- B2 komplex 28 pont,

- C1 komplex 40 pont.

jogcímenként 40

hátrányos helyzetű, vagy 

fogyatékossággal élő, 

vagy gyermekét gondozó

változó
sport, tanulmányi és 

művészeti versenyeredmény

TÖBBLETPONTOK
(kivéve gyakorlati vizsga köteles szakok)

MAXIMUM: 100 PONT
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32 pont
szakirányú továbbtanulás esetén, ha a 

szakképesítést igazoló bizonyítványból vagy 

a középfokú szakképzettséget tanúsító 

oklevélből nem számítottak érettségi pontot

32 pont
azonos képzési területre 

történő jelentkezés esetén 

amennyiben érettségi pont 

nem lett számítva belőle

TÖBBLETPONTOK
(kivéve gyakorlati vizsga köteles szakok)

MAXIMUM: 100 PONT


