
SPORTEREDMÉNYÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK 

A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. 

§ (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során95 

a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve 

a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján - a 22. § (1) 

bekezdésében foglaltakat kivéve - 

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 

ab) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, 

ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián 

való részvétel esetén 50 többletpontra, 

b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság által elismert sportágban az adott sportág országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar 

Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján 

ba) világbajnokságon, 

bb) Európa-bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra, 

c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban 

ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, 

cb) az Universiadén, 

cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett 

egyetemi világbajnokságon, 

cd) az Ifjúsági Olimpián 

elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra, 

d)96 az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása 

alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban az 

országos sportági szakszövetség által - a szakszövetségnek a jelentkezési 

határidő napján hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerinti, a 

Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan - felnőtt és felnőtt alatti első 

utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért 

legalább 3. helyezésért 15 többletpontra, 
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e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség 

által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében 

elért legalább 3. helyezésért 10 többletpontra 

f) a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére 

szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-

3. helyezésért 20 többletpontra; 

g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)-gb) alpont szerinti tanulmányi 

versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt 

azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények 

a 16. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra 

vonatkozóan meghatároztak, 

ga)97 az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a 

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén 

elért 1-10. helyezésért 100, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 

többletpontra, 

gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája 

versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 

20 többletpontra; 

h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 

legalább 3. helyezésért 30 többletpontra; 
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