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Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási 

módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük alapján, amelyet 

a felvételi összpontszám fejez ki. 

 

Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 

400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás alapját a tanulmányi 

pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok 

(maximum 100 pont) képezik. 

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható: 

 I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat vagy 
 II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat. 

 

 

Minden felvételiző esetében a kedvezőbb pontszámot veszik figyelembe, erről rendelkezni senkinek nem 
szükséges. 

A többletpontokról részletesen az alábbi linken lehet szakokra bontva tájékozódni: 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_1sz_tablazat.pdf 

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet 
legkésőbb a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig,  

2018. július 11-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. 

Figyelem! Nem kell benyújtani az alábbi dokumentumokat: 

1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok 
másolatait, de a jelentkezés során meg kell adni a bizonyítvány(ok) adatait (nyelv 
megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma). 

2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány és érettségi 
tanúsítvány(ok) másolatát. 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/212_erettsegi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_1sz_tablazat.pdf


Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján az alábbi alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a magyar állami 
ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges követelményt (minimumpontszámot) az 
alábbiak szerint határozta meg azzal, hogy egyes esetekben – jellemzően a szakos kapacitás okán 
– az előre megállapított ponthatár módosulhat. (Ez a minimumpontszám azt jelenti, hogy ennél 
kevesebb pontszámot nem határozhatnak meg a felsőoktatási intézmények a ponthatár meghúzásánál.) 

Alapképzési szak neve 

Minimális felvételi 

követelmény 

(pontszám) 

alkalmazott közgazdaságtan 428 

anglisztika 320 

emberi erőforrások 428 

gazdálkodási és menedzsment 428 

gyógypedagógia 310 

igazságügyi igazgatási 424 

kereskedelem és marketing 428 

kommunikáció és médiatudomány 455 

közösségszervezés – humánfejlesztő szakirány 310 

közösségszervezés – ifjúsági szakirány 310 

közösségszervezés – kulturális szakirány 310 

lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 320 

magyar 310 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 

műszaki menedzser 320 

nemzetközi gazdálkodás 440 

nemzetközi tanulmányok 465 

ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány 310 

ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány 310 

ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány 310 

pénzügy és számvitel 425 

politikatudomány 320 

pszichológia 435 

régészet 340 

sport és rekreációszervezés (rekreációszervező és 

egészségfejlesztő szakirány) 
320 

sport és rekreációszervezés (sportszervező szakirány) 320 

szabad bölcsészet 340 

szociológia 320 

tájrendező és kertépítő mérnöki 325 

történelem 320 

turizmus-vendéglátás 400 

  

Osztatlan képzés neve 
Minimális felvételi 

követelmény (pontszám) 



agrármérnöki 300 

állatorvosi 400 

általános orvos 380 

építészmérnöki 330 

erdőmérnöki 300 

fogorvos 390 

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 440 

gyógyszerész 385 

jogász 460 

tanár 305 

 


