
Sportos felve teli plusz pontok 

 

Felsőoktatási intézményekbe jelentkezők közül kik kaphatnak a sport révén plusz felvételi 

pontokat 

A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából 
legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, 
a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- 
és egészségtudomány, a pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok), a 
sporttudomány (kivéve az edző alapszakot), a társadalomtudomány és a természettudomány 
képzési területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és 
osztatlan mesterképzéseken jár. 

Az alábbi jogcímekért adható többletpont: 

 az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által 
kiadott igazolás alapján a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 
játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi 
Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel esetén 50 
többletpont. 

 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 világbajnokságon, Európa-
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 30 többletpont, amelyet csak abban az 
esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a 
jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. 

 az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség 
(FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági 
Olimpián elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont, amelyet csak abban az 
esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a 
jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. 

 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 országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpont, 
amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító 
eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte. 

 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 többletpont adható, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a 
jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 
8 éven belül szerezte. 

 


