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ALAPKÉPZÉS 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

A felvételi pontszám összetevői 

Tanulmányi pont (maximum 200 pont) 

a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy szabadon 

választott ötödik tárgy középiskolai utolsó két évtolyamán szerzett év végi osztályzat 

összegének kétszerese (maximum 100 pont) 

és 

az érettségi bizonyítványban szereplő magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tárgy százalékos 

eredményének átlaga (maximum 100 pont) 

Érettségi pont (maximum 200 pont) 

Alapképzés: Az „Érettségi pontok számítása 2024. általános eljárás” című táblázatban 

megadott vizsgatárgyak közül a két legjobb százalékos eredményének összege. 

Felsőoktatási szakképzés: a két legjobb érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredményének összege 

Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi 

vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi 

= 100 érettségi pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredménye: 2/3 a 

váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont). 

Intézményi pont (maximum 100 pont) 

Az „Intézményi pontok jogcímei, pontszáma és igazolásuk 2024. általános eljárás” című 

táblázatban megadott jogcímek szerint, de mindösszesen legfeljebb 100 pont. 

Többletpont 

A Kormány által az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra megállapított szabályok 

szerint. 

Felsőfokú végzettség vagy felsőoktatái szakképzési oklevél pont (Oklevélpont) 

Az oklevél eredménye alapján 340 – 400 pont. 

A felvételi pont megállapításának módja 

A felvételi pontszámot az alábbi számítási módok közül a jelentkező számára legkedvezőbb 

módon kerül megállapításra: 

Tanulmányi pont [max. 200] + Érettségi pont [max. 200] + Intézményi pont [max. 100] + 

Többletpont 

vagy 

2 x Érettségi pont [max. 200] + Intézményi pont [max. 100] + Többletpont 

vagy 

Oklevélpont [max. 400] + Intézményi pont [max. 100] + Többletpont 
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alapképzési szak érettségi pontszámításkor figyelembe vehető, veendő tantárgyak 

közösségszervezés 
 
szabad bölcsészet 

választható érettségi vizsgatárgyak: 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 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek  

kommunikáció- és 
médiatudomány 
 
nemzetközi tanulmányok 
 
politikatudományok 
 
szociológia 

választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv, nemzetiségi nyelv (és irodalom), magyar nyelv és irodalom, 
matematika, társadalomismeret, történelem 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: szociális alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: szociális ismeretek 

tanító 

választható érettségi vizsgatárgyak: 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  
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, szociális 
alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek  
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: 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, népzenés 
ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, táncos ismeretek 
választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: egyházzenész-ismeretek, 

gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek 
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alapképzési szak érettségi pontszámításkor figyelembe vehető, veendő tantárgyak 

emberi erőforrások 
 
gazdálkodási- és 
menedzsment 
 
nemzetközi gazdálkodás 
 
pénzügy és számvitel 

választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, 
szerb, szlovák, román, horvát, szlovén, ukrán), nemzetiségi nyelv (és irodalom), informatika, digitális kultúra, matematika, 
történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, közigazgatási ismeretek 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-
idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari 
alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, közlekedési 
alapismeretek, rendészeti alapismeretek, szociális alapismeretek, egészségügyi alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem 
ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai 
ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás 
ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, egészségügy ismeretek, 
egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, sport 
ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, honvédelmi ismeretek, távközlés ismeretek, 
távközlési ismeretek, szociális ismeretek 
választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű 
ügyviteli ismeretek, autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari 
gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai 
ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mezőgazdasági 
és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, mechatronikai 
ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek 

repülőmérnöki 

matematika vagy fizika 
ÉS 
választható érettségi vizsgatárgyak: matematika, biológia, fizika, földrajz, gazdasági ismeretek, informatika, digitális 
kultúra, kémia, természettudomány 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, elektronika alapjai, gépészeti alapismeretek, 
informatikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 
alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan),  közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-
üzemvitel), vegyipari alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, 
informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésgépész 
ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika 
ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek 
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alapképzési szak érettségi pontszámításkor figyelembe vehető, veendő tantárgyak 
választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: automatikai és elektronikai ismeretek, autó- 
és repülőgép-szerelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási 
technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, mechatronikai ismeretek, szállítmányozási 
és logisztikai ismeretek 

gazdaságinformatikus 

választható érettségi vizsgatárgyak: matematika, fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, idegen 
nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), biológia, földrajz, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, 
gazdasági ismeretek 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 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, építészeti és építési alapismeretek, 
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti 
alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, távközlés ismeretek, 
távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi 
ismeretek, kereskedelem ismeretek, épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, 
mechatronikai ismeretek optikai ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési 
ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közlekedés ismeretek, 
közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, nyomdaipari ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, 
rendészeti és közszolgálati ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek 
választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési 

ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és 

repülőgép- szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek 
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Jogcím Pontszám Igazoláshoz szükséges dokumentum 

államilag elismert komplex nyelvvizsga 

A2, B1 15 
államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány, vagy 
jogszabály alapján azzal egyenértékű dokumentum 

B2 30 

C1 40 

sikeres emelt szintű érettségi, ha nem olyan tárgyból tette, amely a szakon pontszámító 20 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány 

sikeres emelt szintű érettségi, ha olyan tárgyból tette, amely a szakon pontszámító (függetlenül 
attól, hogy ebből számolják-e az érettségi pontszám) 

40 érettségi bizonyítvány, tanúsítvány 

szakképesítés, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 szakképesítő bizonyítvány 

OKTV-n érettségi pontszámító tárgyból elért helyezés 

1-10. hely 100 
Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás 
másolata 

11-20. hely 50 

21-30. hely 25 

OKTV-n nem érettségi pontszámító tárgyból elért 1-10. helyezés 1-10. hely 20 
Oktatási Hivatal által kiállított oklevél vagy igazolás 
másolata 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén érettségi 
pontszámító tárgyból elért helyezés 

1-10. hely 100 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 
Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 
kiadott igazolás vagy oklevél másolata 

11-20. hely 50 

21-30. hely 25 

Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén nem érettségi pontszámító 
tárgyból elért 1-10 helyezés 

25 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és 
Felnőttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 
kiadott igazolás vagy oklevél másolata 

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 érettségi 
pontszámító tárgyból elért helyezés 

1-10. hely 100 
a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott 
igazolás vagy oklevél másolata 

11-20. hely 50 

21-30. hely 25 

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 nem érettségi pontszámító tárgyból elért 1-10 helyezés 

25 
a versenyeredményt tartalmazó, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott 
igazolás vagy oklevél másolata 

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elnyert  
nagydíj 30 a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok 

Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy 
oklevél másolata 

első díj 20 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. 
helyezés 

100 
a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a 
versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség 
által kiállított igazolás másolata 

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze 
(minden része) alól felmentést kapott a jelentkező, szakirányú továbbtanulás esetén 

30 

helyezést és a szakmai vizsga minden része alól 
való felmentést tartalmazó, a verseny szervezője 
(pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 
Agrárkamara stb.) által kiadott igazolás másolata 
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Jogcím Pontszám Igazoláshoz szükséges dokumentum 

nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmény 1-3 helyezés 100 
a versenyeredményt tartalmazó, a rendező 
szervezet által kiállított igazolás és az oklevél 
másolata 

A Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia által szervezett „V4-es 
Közgazdasági Diákolimpián" elért 1-3 helyezés 

30 
a versenyeredményt tartalmazó, a Magyar 
Közgazdasági Társaság által kiállított igazolás 
másolata 

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

1-3. hely 20 a versenyeredményt tartalmazó, a rendező 
intézmény által kiállított igazolás vagy oklevél 
másolata különdíj 10 

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért helyezés 

1. hely 100 a versenyeredményt tartalmazó oklevél vagy a 
versenyt szervező Oktatási Hivatal által kiállított 
igazolás másolata 

2. hely 50 

3. hely 25 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon való részvétel. 50 
az adott sportág magyarországi országos sportági 
szakszövetsége által kiadott igazolás 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián való részvétel 50 
a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar 
Hallássérültek Sportszövetsége által kiadott 
igazolás  

Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel 50 a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás  

A felvételi évét legfeljebb 8 évvel megelőzően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban  

 világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés 30 

az adott sportág magyarországi országos sportági 
szakszövetségének igazolás  

 
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 

 a nemzeti válogatott tagja 10 

 Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés  10 Magyar Diáksport Szövetség igazolás  

7 modulos ECDL bizonyítvány 5 
mind a hét modul sikeres teljesítését igazoló 
bizonyítvány, okirat  

Intézményi kompetenciavizsga 0-100 vizsga eredményével egyező 

a szaknak megfelelő szakmában eltöltött legalább 1 év munkatapasztalat 20 munkaköri leírás és munkáltatói igazolás 
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MESTERKÉPZÉS 

 

A felvételi pontszám összetevői 

Szakmai és motivációs beszélgetés (maximum 90 pont) 

A megadott szakirodalmak tartalmára is figyelemmel levő beszélgetés a motivációkról, 

képességekről, lehetőségekről, szándékokról. 

Többletpont (maximum 10 pont) 

Nyelvvizsga többletpont szint szerint 6 vagy 10 pont, a felvételi tájékoztatóban meghatározottak 

szerint. 

A tájékoztató kiadvány a 2023. január 1-jén érvényes jogszabályok és intézményi döntések 

alapján készült. A végleges információkat az Oktatási Hivatal által közzétett Felsőoktatási felvételi 

tájékoztató tartalmazza majd. 

A Milton Friedman Egyetem saját szándéka szerint a tájékoztató kiadványban leírtakat szigorító 

döntést nem kíván és nem fog meghozni. A jogszabályok esetleges megváltozásáért felelősséget 

nem vállalunk! 

A tájékoztató elektronikusan is elérhető az intézmény honlapján (www.uni-milton.hu) és változatlan 

formában szabadon sokszorosítható. 

Kiadja: Milton Friedman Egyetem 

http://www.uni-milton.hu/

