
Az Eötvös József Főiskola 2024. évi felvételi eljárásában az 

intézményi pontok számításához alkalmazott feltételek a 

pedagógusképzési területen 
 

Pedagógusképzési területen 

• tanító alapszakon 

• tanító nemzetiségi német szakiránnyal alapszakon 

• tanító nemzetiségi horvát szakiránnyal alapszakon 

• tanító cigány-roma szakiránnyal alapszakon 

• óvodapedagógus alapszakon 

• óvodapedagógus nemzetiségi német szakiránnyal alapszakon 

• óvodapedagógus nemzetiségi horvát szakiránnyal alapszakon 

• óvodapedagógus cigány-roma szakiránnyal alapszakon 

• csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon 

Feltétel Megjegyzés Intézményi pont értéke 

C1/felsőfokú komplex, 

államilag elismert 

nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudást 

igazoló dokumentum 
Nyelvenként egy, a 

magasabb fokú 

nyelvvizsgára adható pont 

50 

B2/középfokú komplex, 

államilag elismert 

nyelvvizsga vagy azzal 

egyenértékű nyelvtudást 

igazoló dokumentum 

40 

Emelt szintű érettségi 

legalább 45%-os 

eredménnyel 

Vizsgatárgyanként. 

Elfogadjuk a 

felsőoktatásért felelős 

miniszter által az érettségi 

vizsgatárgyak köreként a 

pedagógusképzési képzési 

területen meghatározott 

bővebb tantárgykört, azaz 

az érettségi mátrixban (a 

Kulturális és Innovációs 

Minisztérium által 

2022.09.22. napján, 

VI/998-1/2022/FEKF 

iktatószámon kiadott 

Miniszteri Közlemény 

szerint ) felsorolt minden 

tantárgyat. 

50 

A szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet 1. 

mellékletben felsorolt szakmák, 

valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények 

 40 



névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 9. 

mellékletében felsorolt 

szakképesítések közül: 

509222202 Kisgyermek-

gondozó, - nevelő, 

4011901 Pedagógiai munkatárs 

(pedagógiai asszisztens), 

4011901 Pedagógiai munkatárs 

(gyógypedagógiai asszisztens), 

01194002 Pedagógiai 

asszisztens, 

01194001 Gyógypedagógiai 

asszisztens; 

és az OKJ szakképesítések közül: 

5476102 Kisgyermekgondozó, -

nevelő, 

5414001 Gyógypedagógiai segítő 

munkatárs, 

5576101 Csecsemő- és 

gyermeknevelő-gondozó, 

5214001Pedagógiai asszisztens, 

5576201Ifjúságsegítő 

végzettséget igazoló 

dokumentum. 

Ifjúságsegítő, Csecsemő- és 

kisgyermeknevelő-gondozó 

felsőfokú szakképzésben, 

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

felsőoktatási szakképzésben 

szerzett oklevél 

 50 

Motivációs beszélgetés 

Pontozás: 

• kommunikációs cél 

elérése, interakció 

megvalósítása 0-30 

pont; 

• mondanivaló 

részletessége, kifejtés 

önállósága 0-20 pont; 

• szókincs, kifejezésmód 

0-20 pont; 

• nyelvhelyesség 0-20 

pont; 

• beszédtempó, kiejtés, 

hanglejtés 0-10 pont 

100 

Országos Középiskolai 

Tanumányi Versenyen 

(OKTV) vagy 

Szakmacsoportos Szakmai 

Előkészítő Érettségi Tárgyak 

Versenyén (SZÉTV, 

ÁSZÉV) elért helyezés 

1–10. helyezés 100 

11–20. helyezés 60 

21–30. helyezés 30 



Középiskolai Tudományos 

Diákkörök Országos 

Konferenciáján (TUDOK) 

elért helyezés 

nagydíjas 30 

első díjas 20 

Sporteredmény: 

Korosztályos világ- vagy 

Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, az egyetemi 

világbajnokságon, az Ifjúsági 

Olimpián elért legalább 3. 

helyezés 

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 

eredményért. 

50 

Sporteredmény: 

Országos bajnokságon elért 

legalább 3. helyezés 

Adott sportág magyarországi 

sportági szakszövetségének 

igazolása alapján, a 

Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert 

sportágban az országos 

sportági szakszövetség által 

szervezett országos 

bajnokságon elért 

eredményért. 

30 

Sporteredmény: 

Diákolimpia országos 

döntőjében elért legalább 3. 

helyezés 

Magyar Diáksport Szövetség 

igazolása alapján, a 

Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság által elismert 

sportágban a Magyar 

Diáksport Szövetség által, 

vagy közreműködésével 

szervezett Diákolimpia 

országos döntőjében elért 

eredményért. 

20 

Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyen elért 

1-3. helyezés 

legfeljebb egy, az Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma által 

meghirdetett és anyagilag 

támogatott, az adott 

tanévre meghirdetett 

versenyeken szerzett 

eredményért. (A 

többletpontra jogosító 

művészeti versenyek 

felsorolását l. a 

Tájékoztatóban, a 

Táblázatok c. fejezetben.) 

20 

Ifjúsági Tudományos és 

Innovációs Tehetségkutató 
 50 



Versenyen elért 1-3. 

helyezés 

A szakképesítésért felelős 

miniszter által szervezett 

Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért 

1-3. helyezés 

 30 

Esélyegyenlőség: 

hátrányos helyzet 

Aki a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvényben 

meghatározottak szerint 

hátrányos helyzetűnek 

minősül és a beiratkozás 

(jelentkezés) időpontjában 

a 25. életévét még nem 

töltötte be. Az igazolási 

jogcímnek a Tájékoztató 

megjelenése és 2024. 

július 4. közötti 

időszakban kell 

fennállnia. 

30 

Esélyegyenlőség: 

fogyatékosság 

Meghatározott típusú 

fogyatékosság meglétének 

a Tájékoztató megjelenése 

és 2024. július 4. közötti 

időszakra vonatkozó 

igazolása esetén. 

20 

Esélyegyenlőség: 

gyermekgondozás 

Ha fizetés nélküli 

szabadságon lévő és ezzel 

párhuzamosan CSED, 

ÖD, GYES, GYET, illetve 

GYED ellátásban 

részesülő, vagy a fizetés 

nélküli szabadságot 

tizenkét évesnél fiatalabb 

beteg gyermek ápolása 

címén veszi igénybe, vagy 

csecsemőgondozási díjban 

(CSED), vagy 

örökbefogadói díjban 

(ÖD), vagy 

gyermekgondozást segítő 

ellátásban (GYES), vagy 

gyermeknevelési 

támogatásban (GYET), 

vagy gyermekgondozási 

díjban (GYED), vagy 

gyermekek 

otthongondozása díjában 

20 



(GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt 

ápolási díjban részesül a 

Tájékoztató megjelenése 

és 2024. július 4. közötti 

időszakban. 

Tudományos Diákköri 

Tanács (TDK) vagy az 

Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDK) 

által szervezett versenyen 

elért helyezés, ha a verseny 

időpontjában tanulói 

jogviszonyban állt a 

jelentkező. 

1-3. helyezésért 60 

különdíjért 40 

„Ifjú tudósok” tudományos 

középiskolai vetélkedő 

tantárgyanként legfeljebb 

egy versenyen elért 

eredmény alapján, ha a 

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. 

1. helyezés 60 

2. helyezés 50 

3. helyezés 40 

Nemzetközi Tudományos 

Diákolimpia egyéni 1-3. 

helyezés 

 100 

V4-es Közgazdasági 

Diákolimpia 1-3. helyezésért 
 60 

Országos Haditorna 

Versenyen 1-3. helyezést 

elért csapat tagjai 

 15 

Összesen adható intézményi pont: max. 100 pont 

 


