
Pontszámítás egyetemi felvételihez  
 

A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 

pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra.  

A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok 

(maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik. 

A felvételi összpontszám megállapításának módjai: 

1) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy 

2) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat. 

A pontszámítási módok közül a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül 

a számára kedvezőbb módon határozzák meg. 

A tanulmányi pontok számítása 

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A jelentkező tanulmányi pontjait a 

középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek 

átlagából a következő módon kell meghatározni: 

1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont) 

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege: 

 magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga – kerekítés nélkül), 
 történelem, 
 matematika, 
 legalább két évig tanult választott idegen nyelv 
 egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy 

évig tanult, választott természettudományos tantárgy (fizika, biológia, kémia, földrajz)  

2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont) 

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy 

kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy szabadon 

választott érettségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra 

kell kerekíteni. 

Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontokat (maximum 

200 pont) 

Az érettségi pontok számítása 

Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok az érettségi 

pontok. Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi 

vizsgatárgyanként maximum 100 pont). 

Az egyes szakok érettségi követelményeit a felsőoktatási intézmények a képzési területükre 

vonatkozóan határozzák meg. Amennyiben követelményként kettőnél több érettségi 



vizsgatárgy van megadva, akkor a tanuló számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy 

eredményei alapján számítják ki az érettségi pontokat. 

Az érettségi pontok számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi 

vizsgán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott 

feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni. 

Egyes képzési területek meghatározott szakjain legalább egy tárgyból kötelező az emelt szintű 

érettségi vizsga. Bizonyos szakokra – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 

jelentkezőknek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük. 

Az osztatlan tanárszakokon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok, illetve 

osztatlan képzések emelt szintű érettségi követelményeit kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, 

hogy csak egy emelt szintű érettségi vizsga letételére lehet kötelezni a jelentkezőt szakpáros 

jelentkezés esetén is. 

Többletpontok 

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az 

esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt 

meghaladná. A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet 

osztani: 

 jogszabály alapján minden szakon járó többletpontok, 
 képzési területenként adható többletpontok. 

Jogszabály alapján járó (minden szakon kötelező) többletpontok 

Minden alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen kötelező 

többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot 

megfelelően igazolja. A művészet és művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakokra ez 

akkor igaz,  ha nem gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás. 

1. emelt szintű érettségi vizsgaeredményért  
2. nyelvtudásért  
3. előnyben részesítés okán. 

 

Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok 

A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten 

teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 50 többletpont, így 

legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe ezen a jogcímen. 

 

 

 



Nyelvtudásért járó többletpontok 

A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alapképzési szakon, osztatlan 

mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a 

következő módon: 

 B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont, 
 C1 (felsőfokú) komplex  államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont. 

Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján 

is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe 

venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt 

meghaladná. 

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg - a nyelvvizsga és a nyelvi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény egyidejűségének kivételével - 

több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, 

a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 

Előnyben részesítés az alapképzésben és az osztatlan képzésben  

(maximum 40 pont) 

Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért, 

fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) jogcímenként és összesen 40 többletpont 

adható. 

 Fogyatékosság miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan 
képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal 
élő az a jelentkező, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és 
viselkedésfejlődési rendellenességű. Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem 
kizárólag tartós betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia) igazol, többletpont 
nem adható. 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 8a. pontja szabályozza a 
hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) fogalmát. 

o hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény és/vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításában 
részesült; középfokú tanulmányai során állami nevelt volt (akit a gyámhatóság 
ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe 
vett); középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a 
jegyző védelembe vett). 

o tartós nevelt (1997. november 1-jét megelőzően állami nevelt volt). 
o árva (25. évnél fiatalabb jelentkező, akinek mindkét szülője, illetve vele egy 

háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön élt szülője 
elhunyt és nem fogadták örökbe, árvaellátás folyósításában részesül(t)). 

Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós betegséget (pl. 

cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, epilepszia stb.) igazol, többletpont nem adható. 



Képzési területek szerint adható többletpontok 

Kizárólag a felsőoktatási intézmények által meghatározott képzési területeken és az adott 

képzési területekhez tartozó szakokon kell többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit 

teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja: 

1. tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, 
2. szakképesítés alapján, 
3. sporteredmény alapján. 

A felsorolt többletpontot érő jogcímek képzési területenként változnak. Az adott képzési 

területen oktató felsőoktatási intézmények közösen döntöttek arról, hogy milyen jogcímen 

adnak többletpontot. 

1. Tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján 

Tárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyen elért eredmény alapján 

többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Ilyen 

többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi, gazdaságtudományok, műszaki, 

közigazgatási, rendészeti és katonai, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, 

sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó 

felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan mesterképzéseken jár. 

A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes 

versenykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem 

évülnek el! 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért 

 1–10. helyezésért 100 többletpont, 
 11–20. helyezésért 50 többletpont, 
 21–30. helyezésért 25 többletpont adható. 

Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ez 

irányú döntése alapján – elért 1–10. helyezésért 20 többletpont kapható 2015-től. 

2. Szakképesítés alapján adható többletpontok: 

Legfeljebb egy OKJ-s képesítésért abban az esetben jár 24 többletpont, ha az szerepel az 

Országos Képzési Jegyzékben ÉS szakirányú ÉS emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés 

ÉS az adott képzési területen jár érte többletpont. OKJ képzettségért és technikusi 

végzettségért összesen maximálisan 24 többletpont adható. 

3.Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont: 

Legfeljebb egy sporteredményért adható pont, és minden esetben a magasabb pontszámot adó 

jogcímen kapja meg a felvételiző a többletpontot: 

 az adott sportág országos 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 szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén 50 

többletpont, 

 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 világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 

30 többletpont, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra 

jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte, 

 az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy Európa-

bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által 

szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. 

helyezésért 20 többletpont, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha 

az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül 

szerezte, 

 az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által 

felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos 

bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpont, amelyet csak abban az 

esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a 

jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte, 

 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 

többletpont adható, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra 

jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. 

Minimum követelmény 

A 2015-ös felvételin az alap- vagy osztatlan szakokra jelentkezőknek legalább 280, a 

felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknek pedig 240 pontot kell szerezniük. Ezt az emelt 

szintű érettségiért járó többletpontokkal, de a más jogcímen járó pluszpontok nélkül kell 

összegyűjteni. Az, aki nem éri el a minimumponthatárt, egyetlen szakra sem kerülhet be - sem 

állami ösztöndíjas, sem önköltséges képzésre. (2016-ban ennél is magasabb, 300, illetve 260 

lesz a minimumponthatár - a tervek szerint utána már nem emelkedik tovább. A maximális 

pontszám 500.)  
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