
 
 
 
 
 

 
Intézményi pontok rendszere (maximum 100 intézményi pont adható) 

 

Intézményi pont jogcíme Jogcímen belüli kategória vagy feltétel Mely szakokon jár?                            További feltétel/igazolása 
Intézményi-

pont értéke 

Adott jogcímért 

összesen adható 

intézményi pont 

Nyelvtudás B2 (középfokú) komplex (korábban 

C típusú) nyelvvizsga 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok 

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal (pl. 

külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosítása 

után kapott honosító határozat, külföldön, államilag elismert 

intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú 

végzettség, nemzetiségi középiskolában tett megfelelő 

érettségi stb.) kell igazolni. 

 

 

 

28 
max 100 

Nyelvtudás C1 (felsőfokú) komplex (korábban 

C típusú) nyelvvizsga 

 Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok  A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal (pl. külföldi 

nyelvvizsga-bizonyítvány magyarországi honosítása után 

kapott honosító határozat, külföldön, államilag elismert 
intézményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú 

végzettség, nemzetiségi középiskolában tett megfelelő 

érettségi stb.) lehet igazolni. 

 

40 

 

max. 100 

Emelt szintű érettségi Testnevelés tantárgy Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok 
Ha az érettségi pontot a legalább 45%-os emelt szintű 

érettségi (szakmai vizsga) eredményéből számítják 
50 max 50 

Szakképesítés 510142001 Fitness-wellness instruktor  
510142002 Sportedző (a sportág 

megjelölésével) – sportszervező 

5481301 Fitness-wellness instruktor  
5481302 Sportedző (a sportág 

megjelölésével)  

5581301/10145004 Személyi edző 
5281301 Sportszervező menedzser 

szakszámú szakképesítés 

 
10144001Sportszervező munkatárs 

3181301 Sportoktató 

  szakszámú szakképesítés 
 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

 

 

A szakképesítés igazolására kizárólag az a Magyarországon 

szerzett OKJ-bizonyítvány és az első ízben 2021 májusában 

kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

fogadható el. 

50 

 

 

 

 

 

30 

 

 

max 50 

 

 

 

 

 

30 

 

 

10144001 Sportszervező munkatárs 
3181301 Sportoktató 

szakszámú szakképesítés 

 

30 max 30 





Az intézményi pontok rendszere (- maximum 100 intézményi pont adható) 

 

Intézményi pont jogcíme Jogcímen belüli kategória vagy feltétel Melyik képzési területen  jár? További feltétel/igazolása 
Intézményi -

pont értéke 

Adott jogcímért 

összesen adható 

intézményi pont 

Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen (OKTV) vagy Szakmai 

előkészítő érettségi tantárgyak 

versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és 

ágazaton kívüli szakmai érettségi 

vizsgatárgyak Versenyén vagy az 

Ágazati és ágazaton belüli specia- 

lizáció szakmai érettségi vizsga-

tárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért 

eredmény 

1-10. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely 

az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel. OKTV-n elért eredményt Oktatási Hivatal által 

kiállított igazolással vagy oklevél másolatával, SZÉTV- n 

elért eredmény Nemzeti Muinkaügyi Hivatal Szak- és 

Felnöttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által kiadott 

igazolással vagy oklevél másolatával, ÁSZÉV – n elért 

eredményt Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatl 

áltak kiadott igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni.  

 

 

100 

 

 

 

max. 100 

Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen (OKTV) vagy Szakmai 

előkészítő érettségi tantárgyak 

versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és 

ágazaton kívüli szakmai érettségi 

vizsgatárgyak Versenyén vagy az 

Ágazati és ágazaton belüli specia- 

lizáció szakmai érettségi vizsga-

tárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért 

eredmény 

11-20. helyezés 

 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel. OKTV-n elért eredményt Oktatási 

Hivatal által kiállított igazolással vagy oklevél másolatával, 

SZÉTV- n elért eredmény Nemzeti Muinkaügyi Hivatal 

Szak- és Felnöttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 

kiadott igazolással vagy oklevél másolatával, ÁSZÉV – n 

elért eredményt Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatl áltak kiadott igazolás vagy oklevél másolatával kell 

igazolni. 

50 

 

max 50 

Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen (OKTV) vagy Szakmai 

előkészítő érettségi tantárgyak 

versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és 

ágazaton kívüli szakmai érettségi 

vizsgatárgyak Versenyén vagy az 

Ágazati és ágazaton belüli specia- 

lizáció szakmai érettségi vizsga-

tárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért 

eredmény 

21-30. helyezés 

 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel. OKTV-n elért eredményt Oktatási 

Hivatal által kiállított igazolással vagy oklevél másolatával, 

SZÉTV- n elért eredmény Nemzeti Muinkaügyi Hivatal 

Szak- és Felnöttképzési Igazgatóság vagy jogelődje által 

kiadott igazolással vagy oklevél másolatával, ÁSZÉV – n 

elért eredményt Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatl áltak kiadott igazolás vagy oklevél másolatával kell 

igazolni. 

25 
max. 25 

Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen (OKTV) elért eredmény 

1-10. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Ha a versenyeredmény olyan tantárgyból érte el, amely nem 

érettségi pontot adó tárgy az adott szakon, az OKTV-n elért 

eredményt Oktatási Hivatal által kiállított igazolással vagy 

oklevél másolatával kell igazolni. 

20 

max 20 

Középiskolai  Tudományos Diák-

körök Országos Konferenciáján  

(TUDOK) elért eredmény 

nagydíjas 
Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel, a TUDOK versenyen elért 

eredményt a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás másolatásval kell igazolni. 

30 
max 30 



Középiskolai  Tudományos Diák- 

körök Országos Konferenciáján 

(TUDOK) elért eredmény 

első díjas 
Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok Tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a 

versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel, a TUDOK versenyen elért 

eredményt a Kutató Diákok Országos Szövetsége által 

kiállított igazolás másolatásval kell igazolni. 

20 

Sporteredmény  (8 éven belül 

szerzett, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert sportágban) 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)  

által szervezett olimpiai játékokon, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy 

Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövet- 

ség (FIDE) által szervezett 

Sakkolimpián való részvétel 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok 

Az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a 

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar 

Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján 

80 

max 80 

 

Sporteredmény  

(8 éven belül szerzett, a Nemzet- 
közi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban) 

Európa-bajnokságon elért legalább 2. 

és 3. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok Az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérül- tek Sportszövetségének 

igazolása alapján 

50 

max 50 

 

Sporteredmény  

(8 éven belül szerzett, a Nemzet- 
közi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban) 

korosztályos világ- vagy Európa-

bajnokságon, az Egyetemi Világjáték, 

a Nemzetközi Egyetemi 

Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért 1- 3. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok 

Az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján 

40 max 40 

 

Sporteredmény  

(8 éven belül szerzett, a Nemzet- 
közi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban) 

felnőtt országos bajnokságon elért 1-

3. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok Az adott sportág magyarországi országos sportági 

szakszövetségének igazolása alapján, a magyaroszági országos 

sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon 

elért eredményért 

30 

max 30 

korosztályos országos bajnokságon 

elért 1-3 helyezés 
20 

max 20 

 

Sporteredmény  

(8 éven belül szerzett, a Nemzet- 
közi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban) 

Diákolimpia országos döntőjében elért 

1-3. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével 

szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért 

eredményért 

10 

max 10 

Országos Művészeti Tanulmányi 

Versenyen elért eredmény 

1-3. helyezés (egyéni versenyzőként) 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok A középiskolai művészeti szakképzést folytató szak- 

gimnáziumok tanulói számára szervezett egyéni versenyzőként 

elért versenyeredményt az Oktatási Hivatal által kiállított 

igazolás másolatával kell igazolni. A nem egyéni 

versenyzőként szerzett eredmény nem fogadható el. Alapfokú 

művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett verseny 

eredménye nem fogadható el. 

20 

max 20 

Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Versenyen elért 

eredmény 

1-3. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési szakok 
Ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, 

amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi 

vizsgatárgyként szerepel, az elért eredményt a szervező által 

kiállított igazolás alapján kell igazolni. 

100 

max 100 



 Az intézményi pontok rendszere (maximum 100 intézményi pont adható) 

Intézményi pont jogcíme Jogcímen belüli 

kategória vagy feltétel 
Melyik képzési területen jár? További feltétel 

Intézmé-
nyi pont 
értéke 

Adott jogcímért 
összesen adható 
intézményi pont 

Tudományos Diákköri Tanács 
(TDK) vagy az Országos 
Tudományos Diák- köri 
Tanács (OTDK) által 
szervezett versenyen elért 
eredmény 

1-3. helyezés Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a 

jelentkező, az elért eredményt a verseny szervezője 

által kiállított igazolás alapján kell igazolni. 

20 
max 20 

különdíj 10 max 10 

“Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedőn elért 

eredmény 

1. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért 

eredmény alapján, haa jelentkező a versenyeredményt 

azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott 

szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként 

szerepel. Elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, 

informatika, kémia, magyar irodalom, történelem. Az 

elért eredményt az Oktatási Hivatal által kiállított 

igazolás alapján. 

100 max 100 

2. helyezés 50 max 50 

3. helyezés 
25 

max 25 

Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpián elért eredmény 
egyéni 1-3. helyezés 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 

Ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak 
valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi 
pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel, az elért 
eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a szervező 

által kiállított igazolás vagy oklevél másolattal kell 
igazolni. 

100 
max 100 

Országos Haditorna Verseny az 1-3. helyezést elérő csapat 

tagjai 

Rekreáció és életmód, Sportszervezés alapképzési 

szakok 
Az elért eredményt  Honvédelmi Minisztérium által 

kiállított igazolás vagy oklevél másolattal kell igazolni. 15 max 15 


