
Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A hallgató felkészültségét, készségeit, általán veltségét, 
motivációját, a kiválasztott szak iránti ér felmér zóbeli 

vizsga a Semmelweis Egyetemen.

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50 50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

oklevél max. 50 pont

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás 5

munkatapasztalat 1000 óra

munkáltatói igazolás, amely 
tartalmazza a tevékenység 

végzésén rtamát és a f
munkaköri feladatokat valamint 
TB kiskönyv vagy NEAK igazolás

(kevesebb óraszám esetén 
20

arányos a pontszám)
20

f ban
 szerzett oklevél

ka, kémia, 
informatika, biotechnológia, 

természettudományos területen  
vagy mérnöki végzettség esetén 

4,51-5,0 átlag: 20 pont 
3,51-4,50 átlag: 10 pont 
2,00-3,50 átlag: 5 pont 

oklevél

max. 20 pont 

50
4,51-5,0 átlag: 30 pont 

3,51-4,50 átlag: 20 pont 
 2,00-3,50 átlag: 10 pont

max. 30 pont   

MSc diploma: orvos, fogorvos 
vagy gyógyszerész esetén MSc 
alapdiploma min tés alapján

50 pont max. 50 pont

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

Egészségügyi  (ideértve az 
egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), 
szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen 
kutatásban  foglalkoztatási 

jogviszonyban végzett tevékenység 
(kivéve az önkéntesség)

informatika, biotechnológia, 
természettudományos területen  
vagy mérnöki végzettség esetén



Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A hallgató felkészültségét, készségeit, általán veltségét, 
motivációját, a kiválasztott szak iránti ér felmér zóbeli 

vizsga a Semmelweis Egyetemen.

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50 50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga 
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

oklevél max. 50 pont

1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás 5

munkatapasztalat
5 év

(egyébiránt arányosítandó)

munkáltatói igazolás, amely 
tartalmazza a tevékenység 

végzésén rtamát és a f
munkaköri feladatokat valamint 
TB kiskönyv vagy NEAK igazolás

 (
20

arányos a pontszám)

20

f ban
 szerzett oklevél

BSc  - Orvos-, egészség-
tudományi területen szerzett 

végzettség esetén 

4,51-5,0 átlag: 20 pont 
3,51-4,50 átlag: 10 pont 
2,00-3,50 átlag: 5 pont 

oklevél

max. 20 pont 

50
MSc  - Orvos-, egészség-

tudományi területen szerzett 
végzettség esetén 

4,51-5,0 átlag: 30 pont 
3,51-4,50 átlag: 20 pont 
 2,00-3,50 átlag: 10 pont

max. 30 pont   

MSc diploma: orvos, fogorvos 
vagy gyógyszerész esetén MSc 50 pont max. 50 pont

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

50 pont30 pontérettségi bizonyítványvizsgatárgyanként

2020számítottak érettségi pontot
az intézmény által kiállított

igazolás, vagy bizonyítvány alapján

A szakhoz tartozó
összes képzés esetén 

Fsz, Foksz képzésben
szerzett oklevélszerzett oklevél

20 pont20 pont
szakképesítést

tanúsító bizonyítványápolószerzett végzettségszakképesítés

Egészségügyi  (ideértve az 
egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), 
szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen 
kutatásban  foglalkoztatási 

jogviszonyban végzett tevékenység 
(kivéve az önkéntesség)

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének



50 pont30 pontérettségi bizonyítvány

Bármely érettségi tárgyból,
amennyiben az eredménye
legalább 45%-os, maximum

vizsgatárgyanként

Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A hallgató felkészültségét, készségeit, általán veltségét, 
motivációját, a kiválasztott szak iránti ér felmér zóbeli 

vizsga a Semmelweis Egyetemen.

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50 50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga 
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

oklevél max. 50 pont

1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás 5

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének



Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50 50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga 
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

oklevél max. 50 pont

1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás 5

munkatapasztalat 1000 óra

munkáltatói igazolás, amely 
tartalmazza a tevékenység 

végzésén rtamát és a f
munkaköri feladatokat valamint 
TB kiskönyv vagy NEAK igazolás

20

f ban
 szerzett oklevél

informatika, biotechnológia,
természettudományos területen 

vagy mérnöki vagy 
dentalhigiénikus végzettség

informatika, biotechnológia,
természettudományos területen  vagy

mérnöki végzettség esetén 

4,51-5,0 átlag: 20 pont 
3,51-4,50 átlag: 10 pont 
2,00-3,50 átlag: 5 pont 

oklevél

max. 20 pont 

50
4,51-5,0 átlag: 30 pont 

3,51-4,50 átlag: 20 pont 
 2,00-3,50 átlag: 10 pont

max. 30 pont   

MSc diploma: orvos, fogorvos 
vagy gyógyszerész esetén MSc 50 pont max. 50 pont

5030 pontérettségi bizonyítványvizsgatárgyanként

5

10
10

szakképesítést tanúsító bizonyítvány

szakképesítést tanúsító bizonyítvány

Fogtechnikusi végzettség 

Klinikai fogászati higiénikus

szakképesítés

Egészségügyi  (ideértve az 
egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), 
szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen 
kutatásban  foglalkoztatási 

jogviszonyban végzett tevékenység 
(kivéve az önkéntesség)

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

(kevesebb óraszám esetén 
20

arányos a pontszám)

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének

Szituációs vizsgahelyzetek bizottság általi értékelése: OSCE 
tipusú vizsgákhoz hasonlóan: 25 pont

szóbeli vizsga a Semmelweis Egyetemen: 25 pont



Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50 50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga 
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

oklevél max. 50 pont

1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás

-

-

5

munkatapasztalat 1000 óra

munkáltatói igazolás, amely 
tartalmazza a tevékenység 

végzésén rtamát és a f
munkaköri feladatokat valamint 
TB kiskönyv vagy NEAK igazolás

20

f ban
 szerzett oklevél

informatika, biotechnológia,
természettudományos területen  vagy

mérnöki végzettség esetén 

informatika, biotechnológia,
természettudományos területen  vagy

mérnöki végzettség esetén 

4,51-5,0 átlag: 20 pont 
3,51-4,50 átlag: 10 pont 
2,00-3,50 átlag: 5 pont 

oklevél

max. 20 pont 

50
4,51-5,0 átlag: 30 pont 

3,51-4,50 átlag: 20 pont 
 2,00-3,50 átlag: 10 pont

max. 30 pont   

MSc - orvos , gyógyszerész 50 pont max. 50 pont

Egészségügyi  (ideértve az 
egészségügyi szolgáltató 

oktatási-kutatási egységét is), 
szociális szolgáltatónál, vagy 

természettudományi kutatóhelyen 
kutatásban  foglalkoztatási 

jogviszonyban végzett tevékenység 
(kivéve az önkéntesség)

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

(kevesebb óraszám esetén 
20

arányos a pontszám)

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének

Manuális készségek értékelése: 20 pont, szituációs 

vizsgákhoz hasonlóan: 30 pont



Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A hallgató felkészültségét, készségeit, általán veltségét, 
motivációját, a kiválasztott szak iránti ér felmér zóbeli 

vizsga a Semmelweis Egyetemen.

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga 
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény
oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

oklevél max. 50 pont

1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás

-

-

5

munkatapasztalat 1000 óra

munkáltatói igazolás, amely 
tartalmazza a tevékenység 

végzésén rtamát és a f
munkaköri feladatokat valamint 
TB kiskönyv vagy NEAK igazolás

20

f ban
 szerzett oklevél

informatika, biotechnológia,
természettudományos területen  vagy

mérnöki végzettség esetén 

informatika, biotechnológia,
természettudományos területen  vagy

mérnöki végzettség esetén 

4,51-5,0 átlag: 20 pont 
3,51-4,50 átlag: 10 pont 
2,00-3,50 átlag: 5 pont 

oklevél

max 20 pont 

50
4,51-5,0 átlag: 30 pont 

3,51-4,50 átlag: 20 pont 
 2,00-3,50 átlag: 10 pont

max 30 pont   

50 pont max 50 pont

egészségügyben (ideértve az egészségügyi 
szolgáltató oktatási-kutatási egységét is), 

gyógyszeriparban, gyógyszerkereskedelem-
ben (pl. gyógyszertári asszisztens, 

vagy természettudományi kutatóhelyen 
kutatásban  foglalkoztatási jogviszonyban 

végzett tevékenység (kivéve az önkéntesség)

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

szakképesítést tanúsító
bizonyítvány

szakképesítést tanúsító
bizonyítvány

szakképesítést tanúsító
bizonyítvány

10

10

10 20szakképesítés

gyógyszertári asszisztens, 
gyógyszeripari szaktechnikus, 
vegyésztechnikus, vegyipari 

gyógyszerkészítmény gyártó, 
drog és toxikológiai szakirány 

(szakirányú továbbtanulás 
esetén, amennyiben nem a 

szakmai vizsga alapján 

érettségi pontjait)

közzétett Országos Képzési 
Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítés

középfokú szakképesítést tanúsító 

vizsga

szakgimnáziumban oktatható 
szakképesítés szerinti 

szakképesítés

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

(kevesebb óraszám esetén 
20

arányos a pontszám)

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének

MSc - orvos, fogorvos, állatorvos



Intézményi pontok rendszere - Maximum 100 pont adható

Jogcím Jogcímen belüli kategória További feltétel Igazolás módja Pontérték Az adott jogcímért összesen 
adható pontérték

felvételi vizsga ideértve a 
kompetenciatesztet is

A Semmelweis Egyetemen 
történ , az Egyetem által 

meghatározott pontszámot elér
jelentkez zóbeli meghallgatá-

sa alapján készült értékelés

50 50

nyelvvizsga vagy nyelvtudás 
intézményi szinten 

egységes

B2 (középfokú) komplex 
nyelvvizsga

angol , német

államilag elismert nyelvvizsga, 
vagy azzal egyenérték

nyelvtudást igazoló dokumentum

10

50

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 8

angol, német 30

francia, olasz, spanyol, orosz, 
portugál, latin 20

tanulmán vészeti 
versenyek vészeti 

alapvizsga 
intézményi szinten 

egységes

Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen (OKTV) 

elért eredmény

-

oklevél max. 50 pont

50

Szak készít rettségi 
tantárgyak versenyén (SZÉTV) 

elért eredmény

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

oklevél max. 50 pont

TUDOK nagydíjas: 30 pont 
20 pont oklevél max. 30 pont

OTDK Konferencia 
középiskolás szekció

(orvos-egészségtudomány 
szekció) 

1. hely: 50 pont 
2.hely: 35 pont 

3.hely, különdíj: 25 pont

oklevél max. 50 pont

oklevél max. 50 pont

1-10.helyezés: 50 pont oklevél max. 50 pont

Orszá vészeti Tanulmányi 
Versenyen elért eredmény 1-10.helyezés: 20 pont oklevél max. 20 pont

vészeti alapvizsga oklevél 10 pont

sporteredmény 
(8 éven belül szerzett, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
által elismert sportágban) 

intézményi szinten
 egységes

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban országos 
bajnokságban elért 1-3. helyezés

az adott sportág magyarországi 
országos sportági szakszövetsége, 

a Magyar Paralimpiai Bizottság 
vagy a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetsége, vagy a Magyar 
Sakkszövetség által kiadott 

igazolás alapján

15 pont

40

Feln tt vagy korosztályos, egyéni 
vagy csapatsportágban legalább 
megyei szinten elért 1. helyezés

5 pont

20 pont

Diákolimpia országos dönt
elért legalább 3. helyezés

Magyar Diáksport Szövetség 
igazolása alapján, a Magyar 

Diáksport Szövetség által, vagy 
közr ködésével szervezett 

Diákolimpia országos dönt
elért eredményért

10 pont

esélyegy
intézményi szinten 

egységes

hátrányos helyzet

aki a gyermekek védelmér
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény-

ben meghatározottak szerinti 
hátrányos helyz nek min

és a beiratkozás (jelentkezés) 
ban a 25. évét még nem 

töltötte be

5

15

fogyatékosság (amennyiben 
az alkalmassági feltételnek 

megfelel)

meghatározott típusú 
fogyatékosság meglétének 

igazolása esetén
5

gyermekgondozás 5

f ban
 szerzett oklevél

Pedagógus végzettség
(óvopedagógus,tanító,

oklevél vagy az intézmény
által kiállított igazolás alapján 40 40

5030 pontérettségi bizonyítvány
magyar nyelv és irodalom,

biológia, testnevelés,vizsgatárgyanként

20 20szakképesítést tanúsító bizonyítványpedagógiai végzettség szakképesítés

A 2024-t rvényes intézményi 
pontszámítás a Semm weis Egyetemen 

az adott sportág magyar-
országi országos sportági 

szakszövetségének igazolása 
alapján

és ezzel párhuzamosan CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

nélküli szabadságot 12 évesnél 

címén veszi igénybe, vagy CSED, 
ÖD, GYES, GYET, illetve GYED 

ellátásban részesül, vagy 
gyermekek otthongondozási 
díjában (GYOD), gyermekük 

otthoni ápolása miatt ápolási 
díjban részesül, vagy 

rendvédelmi szerv hivatásos 
állományú tagjaként távolléti 

katonaként szülési szabadságon, 
vagy illetmény nélküli 

szabadságon tartózkodik

C1 (f fokú) komplex
nyelvvizsga

ka, kémia,
matematika, informatika

1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

OKTV egyéb érettségi tárgyakból 
1-10. helyezés: 20 Pont

vegyipari ismeretek vagy 
vegyész ismeretek vagy

egészségügyi ismeretek 
 1-10.helyezés: 50 pont
11-20.helyezés: 30 pont
21-30.helyezés: 20 pont

Ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai érettségi vizsgatárgyak 

Versenyén vagy az Ágazati és 
ágazaton belüli specializáció 

szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény 

Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató verseny 

Korosztályos világ- vagy 
Európa-bajnokságon, az 

Universiadén, a Nemzetközi 
Egyetemi Sportszövetség 

(FISU) által szervezett egyetemi 
világbajnokságon, vagy az 

Ifjúsági Olimpián elért  
legalább 3. helyezés

igazolása alapján

az adott sportág
magyarországi országos sportági 

szakszövetségének, a Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak, 

illetve a Magyar Hallássérültek 
Sportszövetségének

Alkalmassági vizsgálat 30 pont, pszichológiai vizsgálat 20 pont

szóbeli vizsga a Semmelweis Egyetemen.


