
max

1. kategória: idegennnyelv-tudás 65

B2 csak szóbeli vagy írásbeli 10

B2 komplex 25

C1 csak szóbeli vagy  írásbeli 20

C1 komplex 40

kategórián belüli maximum: 1 komplex B2 + 1 komplex C1 25+40

2. kategória: emelt szintű érettségi 80

legalább 40%-os emelt szintű érettségi egy a tanulmányi pontoknál figyelembe vehető 

érettségi tárgyból 25

legalább 50%-os eredményű emelt szintű érettségi az érettségi pontok számításánál 

figyelembe vehető tárgyból 2x40

2 legalább 40%-os emelt szintű érettségi egy a tanulmányi pontoknál figyelembe 

vehető tárgyakból 2x25

1 legalább 40%-os eredményű tanulmányi pontoknál figyelembe vehető tárgyból és 

egy legalább 50%-os eredményű emelt szintű érettségi az érettségi pontoknál 

figyelembe vehető tárgyak egyikáből

25+40

3. kategória: sporteredmény 50

MDSZ szervezte hazai Diákolimpia legalább 3. helyezés 10

Pannon Egyetem intézményi pontrendszere 

áttekintő táblázat

Nyelvtudásért nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű dokumentummal igazolt nyelvtudás esetén adható 

intézményi pont. (részletesen lásd 1. sz. melléklet)

Ebben a kategóriában emelt szintű érettségiért a jelentkező számára intézményi pont adható minden az 

alábbi feltételeknek megfelelő érettségiért. Az intézményi pont attól függetlenül adható, hogy az érettségi 

pontokat abból a tantárgyból számítják-e. A kategórián belül összesen maximum két eredmény vehető 

figyelembe.

a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb egy eredmény után jár intézményi pont (részletesen 

lásd 2. sz. mellékelet)



korosztálytól függetlenül, hazai legmagasabb szintű bajnokság legalább 3., illetve 

felnőtt világbajnokság vagy Európabajnokság részvétel 15

korosztályos világverseny legalább 3. helyezés 20

világbajnokság 4-8. helyezés vagy európabajnokság  2-6. helyezés 30

olimpia részvétel 50

4. kategória: művészeti és versenyeredmények 60

OKTV/OSZTV/SZÉTV, ÁSZÉV 30-16. hely 25

OKTV/OSZTV/SZÉTV, ÁSZÉV 15-1. hely 50

OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – elért 1-10. 20

KTDK nagydíjas 30

KTDK első díjas 20

ITIT legalább 3. 30

Országos Művészeti Tanulmányi Verseny 1-3. 20

OTDK 1.3 hely 20

OTDK különdíj 10

A Pannon Egyetem által szervezett szakmai/tanulmányi versenyeken elért eredmény 

alapján 10, 20 vagy 30 pont 10/20/30

Nem kiemelt kategóriás (fentebb felsorolt), de a részletes mellékletben szereplő 

további országos szakmai/tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján 10, 20 vagy 

30 pont
10/20/30

5. kategória: esélyegyenlőség 50

A kategórián belül több jogcímen is adható intézményi pont, de a kategóriában 

összesen maximum 50 pont adható. (Részletesen lásd 4. sz. melléklet)

hátrányos helyzet 20

fogyatékosság 20

gyermekgondozás 20

6. kategória: szakképesítés vagy szakmai tapasztalat 50

kategórián belül több eredmény is figyelembe vehető, de a kategórián belül összesen maximum 

60 pont szerezhető (részletesen lásd 3. sz. melléklet)



képzési területnek megfelelő, dokumentált munkatapasztalat 50

1-3 év 20

4-9 év 30

10+ év 50

képzési területtől függetlenül, maximum két oklevélért 25+25

A PE-vel kialakított közös képzési program alapján megvalósított technikusképzés, a 

kreditbeszámításban érintett alapképzésre való jelentkezés esetén
50

7. kategória: intézményi szervezésű továbbtanulási programok 50

intézmény által szervezett kompetencia teszt, minimum 60% 25

intézmény által szervezett felkészítőhöz kapcsolódó szintvizsga alapján (megfelelt 

minősítés 15 pont, kiválóan megfelelt minősítés 25 pont)
15/25

motivációs levél és motivációs videó  (megfelelt minősítés 15 pont, kiválóan megfelelt 

minősítés 25 pont) 15/25

intézményi tehetséggondozó programban való részvétel (max. 25) 6. melléklet 25

Felsőoktatási szakképzésben vagy okleveles technikus képzésben szerzett oklevél:

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben

a pontszámítás nem az oklevélből történik

Az alkategórián belül egy vehető figyelembe, amelyik a jelentkező számára a legkedvezőbb. Azonos 

munkaterületen belül különböző munkaviszonyokban szerzett tapasztalat ideje összeszámítható. A 

jogosultság igazolásához munkáltatói igazolást vagy kinevezési dokumentumot (munkaszerződést) és a 

munkakör tartalmát igazoló munkaköri leírást kell feltölteni.

Kategórián belül több jogcímen is adható intézményi pont, de a kategórián belül összesen maximum 50 pont 

szerezhető.

szakképesítést igazoló bizonyítvány, szakirányú továbbtanulás esetén:

(legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő 

bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján (a figyelembe 

vehető szakképesítések jegyzékét részletesen lásd. Az 5. mellékletben))

25


