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GAZDASÁGI, INFORMATIKAI KÉPZÉSEK

Szak Pontszámító tárgyak Emelt 
szintű 

érettségi 
tárgyak

emberi erőforrások BA

földrajz, informatika, matek, történelem, 
gazdasági ismeretek, idegen nyelv, ágazati

bármely 
tárgy

gazdálkodási és menedzsment BA

nemzetközi gazdálkodás BA

pénzügy és számvitel BA

gazdaságinformatikus BSc
matek és
fizika, történelem, gazdasági ismeretek, informatika, 
ágazati



BÖLCSÉSZ-, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSEK

Szak Pontszámító tárgyak Emelt szintű 
érettségi tárgyak

kommunikáció- és médiatudomány BA
magyar, matek, társadalomismeret, történelem, egy 

idegen nyelv

nemzetközi tanulmányok BA
magyar, matek, társadalomismeret, történelem, egy 

idegen nyelv

közösségszervezés BA
biológia, magyar, matek, társadalomismeret, 

történelem, egy idegen nyelv

szabad bölcsészet BA
magyar, történelem, angol, német, francia, spanyol, 

olasz, orosz, latin

szociológia BA
magyar, matek, társadalomismeret, történelem, egy 

idegen nyelv

politikatudományok BA
magyar, matek, társadalomismeret, történelem, egy 

idegen nyelv



PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK
Szak Pontszámító tárgyak Emelt szintű érettségi 

tárgyak

tanító BA

Alkalmassági (2. típus) (Alk) és

magyar nyelv és irodalom és

biológia v. ének v. informatika v. matematika v. egy idegen nyelv v. 
mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális 
kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton 
belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

bármely tárgy



FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEINK

Szak Pontszámító tárgyak Emelt érettségi tárgyak

gazdaságinformatikus FOKSZ bármely kettő nem kell

pénzügy és számvitel FOKSZ bármely kettő nem kell

Elvégzésük után lehetőség van az alapképzésbe történő csatlakozásra!



MESTERKÉPZÉSEINK
Szak Felvételi követelmény

andragógia MA

Szóbeli szakmai beszélgetés

kommunikáció- és médiatudomány MA

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA

nemzetközi tanulmányok MA

politikatudomány MA



PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

Szakképzésben, szakirányú továbbtanulás esetén

Tanulmányi pont (max. 200)+Érettségi pont 2(max. 200) Többlet-
pontok 

(max 100)
Érettségi pont 2 ( max. 200) x 2
Technikus oklevél pontszám (max. 400)

Általános pontszámítási szabályok

Tanulmányi pont (max. 200) + Érettségi pont (max. 200) Többlet-
pontok 

(max 100)
Érettségi pont ( max. 200) x 2
Oklevél pontszám (max. 400)

Gyakorlati vizsga (max. 200) x 2 -
Olimpia, Paralimpia, Siketlimpia, Sakkolimpia 1-6. helyezett: 500



PONTSZÁMOK – TANULMÁNYI PONT

• a középiskolai év végi eredményekből és az érettségi eredményekből 
számított pontszám

• 100 pont: magyar nyelv és magyar irodalom átlaga, matematika, történelem, 
idegen nyelv, 1 természettudományos tárgy két utolsó év végi osztályzata 
(kettővel szorozva) – nincs kapcsolat az érettségivel

• 100 pont: érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és 1 szabadon 
választott tárgy százalékos eredmények átlaga

• Természettudományos: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány, 
természetismeret – ha nincs két év, akkor két különböző tárgy [ezért kell 
minden évfolyam bizonyítványát benyújtani]



FELVÉTELI RENDSZERVÁLTÁS LÉPÉSEI

23K 23A/24K 24A

Tanulmányi pont 100 + 100 100 + 100 100 + 100

Érettségi pont 100 + 100 100 + 100 100 + 100

Többletpont Max 100 Max 100 Max 64

Intézményi pont Max 100

Állami ösztöndíjas
ponthatár

rendeleti vagy 
miniszteri

nincs nincs



FELVÉTELI RENDSZERVÁLTÁS VÁLTOZÁSAI

23K

Jogszabályi 
minimumpont

alapképzés: 280
felsőoktatási szakképzés: 240

Pontszámító érettségi 
tárgy

Központi

Emelt szintű érettségi Kötelező

Többletpontok Központi

Intézményi pont Nincs

Tanulmányi pont 
számítás Központi

Középszintű érettségi 
beszámítása

100%

23A/24K

Intézményi döntés

Központi

Intézményi döntés

Központi

Nincs

Központi

100%

24A

Intézményi döntés

Intézményi döntés a 
központi listából

Intézményi döntés

Önkéntes katonai 
szolgálat

Intézményi döntés

Központi és intézményi 
döntés

66%



2023. ÉVI KERESZTFÉLÉVES ELJÁRÁS
(2023 FEBRUÁRI KEZDÉS)

23K Milton Friedman Egyetem

Jogszabályi 
minimumpont

240 / 280

Pontszámító érettségi 
tárgy

Központi

Emelt szintű érettségi Kötelező

Többletpontok Központi

Intézményi pont Nincs

Tanulmányi pont 
számítás

Központi

Középszintű érettségi 
beszámítása

100%



2023. ÉVI ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSTÓL
(2023 SZEPTEMBERI ÉS 2024 FEBRUÁRI KEZDÉS)

23A/24K Milton Friedman Egyetem

Jogszabályi 
minimumpont

Intézményi döntés nem alkalmazunk ilyen ponthatárt

Pontszámító érettségi 
tárgy

Központi

Emelt szintű érettségi Intézményi döntés nem követeljük meg egyik szakon sem

Többletpontok Központi

Intézményi pont Nincs

Tanulmányi pont 
számítás

Központi

Középszintű érettségi 
beszámítása

100%



2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
(2024 SZEPTEMBERI KEZDÉS)

24A Milton Friedman Egyetem

Jogszabályi 
minimumpont

Intézményi döntés nem alkalmazunk ilyen ponthatárt

Pontszámító érettségi 
tárgy

Intézményi döntés 
a központi listából

szinte minden lehetséges tárgy

Emelt szintű érettségi Intézményi döntés nem követeljük meg egyik szakon sem

Többletpontok
Önkéntes katonai 

szolgálat

Intézményi pont Intézményi döntés ami eddig többletpont volt és néhány újdonság

Tanulmányi pont 
számítás

Központi és 
intézményi döntés

minden lehetséges tárgy

Középszintű érettségi 
beszámítása

66%



ÉRETTSÉGI PONTOK 24A
Szakok Választható érettségi tárgyak

Közösségszervezés
Szabad bölcsész

angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz 
nyelv, spanyol nyelv, héber nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, 
német nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és 
médiaismeret, biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika, földrajz, digitális 
kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, művészettörténet, rajz és vizuális 
kultúra, vizuális kultúra
oktatási alapismeretek
pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek 

Emberi erőforrások
Gazdálkodási és 
menedzsment
Nemzetközi 
gazdálkodás
Pénzügy és 
számvitel

gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), informatika, 
digitális kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, üzleti 
gazdaságtan, közigazgatási ismeretek
informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 
alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek
informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, 
közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel 
ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek
irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek



ÉRETTSÉGI PONTOK 24A
Szakok Választható érettségi tárgyak

gazdaságinformatikus

matematika, fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia
informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti 
gazdaságtan), elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 
közlekedés-üzemvitel), kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing 
alapismeretek, gépészeti alapismeretek, szoftver technológia alapismeretei, hardver 
technológia alapismeretei
informatika ismeretek, informatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, 
villamosipar és elektronika ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 
közlekedésautomatikai ismeretek,
távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, gazdasági ismeretek, közgazdaság ismeretek, 
közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kereskedelem ismeretek, épületgépészeti 
ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, mechatronikai ismeretek 
optikai ismeretek

Kommunikáció- és 
médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Politikatudományok
szociológia

egy idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem
szociális alapismeretek



ÉRETTSÉGI PONTOK 24A
Szakok Választható érettségi tárgyak

Tanító

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, 
egy idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, 
vizuális kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma vagy filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra 
oktatási alapismeretek, egészségügyi
alapismeretek, szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, , egészségi alapismeretek 
pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi
ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai
ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika ismeretek,
informatikai ismeretek, sport ismeretek
képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész ismeretek,
gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész
ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, táncos ismeretek, egy
ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenészismeretek, 
gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek,
klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)



INTÉZMÉNYI PONTOK 1
Jogcím Szint Pont

nyelvtudás, nyelvenként
B1, A2 15

B2 30
C1 40

emelt szintű érettségi, ha nem pontszámító ha nem érettségi pontszámító tárgy 20

emelt szintű érettségi, ha pontszámító
ha érettségi pontszámító tárgy (függetlenül attól, hogy 
ebből számolódik-e)

40

szakképesítés szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32

OKTV helyezés 1-10, érettségi pontszámító tárgyból 100

OKTV helyezés 11-20, érettségi pontszámító tárgyból 50

OKTV helyezés 21-30, érettségi pontszámító tárgyból 25

OKTV helyezés 1-10, nem érettségi pontszámító tárgyból 20

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 100

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 50

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 25

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító tárgyból 25



INTÉZMÉNYI PONTOK 2
Jogcím Szint Pont

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi 
vizsgatárgyak versenyén, az Ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az 
Ágazati és ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén 
elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 100
11-20. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 50

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 25

1-10. helyezésért, nem érettségi pontszámító tárgyból 25

Középiskolai Tudományos Diákkörök 
Országos Konferenciája versenyein elért 
helyezés

nagydíj 30

első díj 20

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs 
Tehetségkutató Versenyen elért helyezés

legalább 3. helyezésért 100

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen 
elért helyezése alapján a szakmai vizsga 
egésze (minden része) alól felmentést kapott 
jelentkező esetében

szakirányú továbbtanulás esetén 30

nemzetközi tudományos diákolimpián elért 
eredmény

1-3. helyezésért 100



INTÉZMÉNYI PONTOK 3
Jogcím Szint Pont

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi 
vizsgatárgyak versenyén, az Ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az 
Ágazati és ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén 
elért helyezés

1-10. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 100

11-20. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 50

21-30. helyezésért, érettségi pontszámító tárgyból 25

A Magyarország, Csehország, Lengyelország 
és Szlovákia által szervezett „V4-es 
Közgazdasági Diákolimpián" elért eredmény

1-3. helyezésért 30

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az 
Országos Tudományos és Diákköri Tanács 
által szervezett versenyen elért eredmény

1-3. helyezésért 20

különdíjért 10

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai 
vetélkedőn elért eredmény

1. helyezésért 100

2. helyezésért 50

3. helyezésért 25



INTÉZMÉNYI PONTOK 4
Jogcím Szint Pont

Sporteredmény 

(8 éven belül szerzett, a 
Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által elismert 
sportágban)

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon 
való részvétel

50

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián való részvétel 50

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való 
részvétel

50

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés 30
korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a 
Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 

20

országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15

Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés 10
nemzeti válogatott tagja 10



INTÉZMÉNYI PONTOK 5  
Jogcím Pont

7 modulos ECDL bizonyítvány 5

intézményi kompetenciavizsga (szóbeli, tanulási képesség) vizsga eredményével egyező 
pontszám (0-100 pont)

a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év 
munkatapasztalat

20



KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!
TOVÁBBI KÉRDÉSEKKEL KERESSEN MINKET:
felveteli@uni-milton.hu


