Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

minden szak

emelt szintű érettségi vizsga

Az emelt szinten legalább 45%-os eredményű
érettségi vizsgáért, ha a képzési területen a
tantárgy az intézményben elfogadott érettségi
vizsgatárgy.

agrár

minden szak

emelt szintű érettségi vizsga

Emelt szinten legalább 45%-os eredményű emelt
szintű érettségi vizsgáért a képzési területen az
intézményben nem elfogadott vizsgatárgyért.

agrár

minden szak

agrár

minden szak

1

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

100

100 Az Oktatási Hivatal közhiteles nyilvántartásából származó adat.

40

100 Az Oktatási Hivatal közhiteles nyilvántartásából származó adat.

esélyegyenlőség (fogyatékosság, hátrányos A hátrányos helyzetű jelentkező számára 40
helyzet)
többletpont jár minden alapképzési szakon,
osztatlan képzésen, illetve felsőoktatási
szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga
alapján számítják a felvételi pontszámot.

40

100 Hátrányos helyzet igazolása:
A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása,
illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt állapít meg, a 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában
hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.
Az igazolási jogcímnek a Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése és a
hiánypótlási határidő közötti valamely időtartamban kell fennállnia.
Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
- a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,
- a jogosultság tényét, idejét,
- a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,
- a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

esélyegyenlőség (fogyatékosság, hátrányos Fogyatékosság jogcímének igazolása esetén 40
helyzet)
többletpont jár minden alapképzési szakon,
osztatlan képzésen, illetve felsőoktatási
szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga
alapján számítják a felvételi pontszámot.

40

100 Fogyatékkoság igazolása :
A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság
megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem
fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a
felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell
nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői
véleménnyel együtt fogadható el.
Az igazolási jogcímnek a Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése és a
hiánypótlási határidő közötti valamely időtartamban fenn kell állnia. (Ez a dátum
nem azonos a dokumentum kiállítási dátumával.)
Figyelem! A fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a
szakvélemény-kivonat, az összefoglaló szakvélemény, a szakvélemény-kiegészítés
és a kiállító szerv igazolása még akkor sem, ha egyébként (formailag) megfelelő
lenne.
Szintén nem fogadható el az előzetes szakértői vélemény sem, mert az csak
tájékoztatást nyújt a végleges szakértői vélemény várható tartalmáról, és amelyet
a szülő vagy a nagykorú tanuló még megfellebbezhet.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

agrár

minden szak

esélyegyenlőség (fogyatékosság, hátrányos A gyermeke gondozása céljából
helyzet)
- 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 (GYOD),
gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban
részesülő, vagy
- rendvédelmi szerv hivatásos állományú
tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy
hivatásos és szerződéses állományú katonaként
szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli
szabadságon tartózkodó
jelentkezőnek 40 többletpont jár minden
alapképzési szakon, osztatlan képzésen, illetve
felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati
vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.

40

agrár

minden szak

ha a felsőoktatási szakképzésben szerzett
oklevélből nem számítottak érettségi
pontot, az azonos képzési terület szakjára
történő jelentkezés esetén a felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevélért

50

agrár
agrár

minden szak
minden szak

méhész tanfolyam és vizsga
munkatapasztalat

2

Szintek/skálázás

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
után, amennyiben
• a pontszámítás nem az oklevélből történik ÉS
• azonos képzési terület szakjára történő
továbbtanulás esetén.

A megjelölt szak képzési területe szerinti
területen legalább 3 éves, a munkáltató(k) által
igazolt szakmai tapasztalat esetén.

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

50
100

Igazolás módja (dokumentum típusa)
100 Gyermekgondozás igazolása:
Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot
- csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő
ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET)
esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei,
kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal,
- gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított
ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,
- fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító
határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,
- rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében
távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató
által kiadott igazolással,
- hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy
illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói
határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással
kell igazolni.
Amennyiben a fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét
megállapító határozatot a Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése és a
hiánypótlási határidő között állították ki, akkor a munkáltató által kiállított igazolás
benyújtása nem szükséges.

50 Az Oktatási Hivatal közhiteles nyilvántartásából származó adat.

50 bizonyítvány, igazolás másolata
100 Munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a munkavállaló nevét, születési helyét és
idejét, édesanyja születéskori nevét, a munkáltató nevét, székhelyét (telephelyét),
cégjegyzék számát, adószámát, a munkaviszony kezdetét, jellegét (határozott vagy
határozatlan idejű), a munkakört, a munkakör változása esetén a változás
időpontját és a munkáltató cégszerű aláírását. Már lezárt munkaviszony esetén az
igazolásnak tartalmaznia kell a munkaviszony végdátumát is.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

minden szak

nyelvvizsga és nyelvtudás

A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért
legfeljebb 80 többletpont jár a következő módon:
B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és
szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért vagy azzal
egyenértékű dokumentumért.

40

80 A 2003. január 1. előtt megszerzett nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. A 2003. január 1.
után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt nem szükséges
beküldeni, az arra vonatkozó adat az Oktatási Hivatal közhiteles nyilvántartásából
fog származni.

agrár

minden szak

nyelvvizsga és nyelvtudás

A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért
legfeljebb 80 többletpont jár a következő módon:
C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és
szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványért vagy azzal
egyenértékű dokumentumért.

80

80 A 2003. január 1. előtt megszerzett nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal lehet igazolni. A 2003. január 1.
után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt nem szükséges
beküldeni, az arra vonatkozó adat az Oktatási Hivatal közhiteles nyilvántartásából
fog származni.

agrár

minden szak

országos vagy regionális szinten jelentős
szakmai tanulmányi verseny (Herman Ottó
Kárpát-medencei Biológiaverseny,
Tudásbajnokság, Fodor József
biológiaverseny, Kontra József
kémiaverseny, Zrínyi Ilona matematika
verseny, Varga Tamás matematika verseny,
Kecske Kupa matematika csapatverseny,
Bolyai matematika csapatverseny, Arany
Dániel matematika verseny, MATEGYE
megyei matematikaverseny, Nemzetközi
Kenguru Matematikaverseny, KÖMAL
pontverseny (matematika, fizika),
Munkácsy Tudományos Diákköri
Konferencia

országos helyezésért
regionális/megyei helyezésért
országos részvételért
regionális/megyei részvételért

50
40
35
30

50 részvételt, illetve eredményt igazoló dokumentum másolata

agrár

minden szak

önkéntes szolgálat (50 órás) - agráriumhoz,
mezőgazdasághoz vagy élelmiszeriparhoz
kapcsolódó területen

25

25 iskola által leigazolt szolgálatot igazoló irat másolata

3

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

minden szak

sporteredmények

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.

100

100 A sporteredmény igazolására a www.felvi.hu honlap kérvénytárában letölthető
igazolásmintát javasolt használni.
Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név,
születési hely, születési idő, anyja neve),
- a sportág, annak esetleges szakága megnevezését,
- a sporteredmény megszerzésének időpontját,
- az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel)
megjelenítésével,
- a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte,
- a verseny szintjének megnevezését,
- a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és
pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét
igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is
szükséges!
Az intézményi pont jogosultság igazolására nem fogadható el többek között:
- az oklevél,
- a versenyről készült jegyzőkönyv,
- az érmekről, kupákról készült fénykép,
- az újságcikk.

agrár

minden szak

sporteredmények

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

60

100 A sporteredmény igazolására a www.felvi.hu honlap kérvénytárában letölthető
igazolásmintát javasolt használni.
Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név,
születési hely, születési idő, anyja neve),
- a sportág, annak esetleges szakága megnevezését,
- a sporteredmény megszerzésének időpontját,
- az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel)
megjelenítésével,
- a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte,
- a verseny szintjének megnevezését,
- a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és
pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét
igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is
szükséges!
Az intézményi pont jogosultság igazolására nem fogadható el többek között:
- az oklevél,
- a versenyről készült jegyzőkönyv,
- az érmekről, kupákról készült fénykép,
- az újságcikk.

4

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

minden szak

sporteredmények

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

50

100 A sporteredmény igazolására a www.felvi.hu honlap kérvénytárában letölthető
igazolásmintát javasolt használni.
Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név,
születési hely, születési idő, anyja neve),
- a sportág, annak esetleges szakága megnevezését,
- a sporteredmény megszerzésének időpontját,
- az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel)
megjelenítésével,
- a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte,
- a verseny szintjének megnevezését,
- a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és
pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét
igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is
szükséges!
Az intézményi pont jogosultság igazolására nem fogadható el többek között:
- az oklevél,
- a versenyről készült jegyzőkönyv,
- az érmekről, kupákról készült fénykép,
- az újságcikk.

agrár

minden szak

sporteredmények

Az adott sportág magyarországi országos sportági
szakszövetségének igazolása alapján, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert
sportágban a magyarországi országos sportági
szakszövetség által szervezett és általa
(korosztálytól függetlenül) legmagasabb
szintűként elismert országos bajnokságon elért
legalább 3. helyezésért, amelyet csak abban az
esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra
jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét
megelőző 8 éven belül szerezte.

30

100 A sporteredmény igazolására a www.felvi.hu honlap kérvénytárában letölthető
igazolásmintát javasolt használni.
Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név,
születési hely, születési idő, anyja neve),
- a sportág, annak esetleges szakága megnevezését,
- a sporteredmény megszerzésének időpontját,
- az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel)
megjelenítésével,
- a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte,
- a verseny szintjének megnevezését,
- a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és
pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét
igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is
szükséges!
Az intézményi pont jogosultság igazolására nem fogadható el többek között:
- az oklevél,
- a versenyről készült jegyzőkönyv,
- az érmekről, kupákról készült fénykép,
- az újságcikk.

5

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

minden szak

sporteredmények

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

20

agrár

minden szak

szakképesítés

Legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJbizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő
bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget
tanúsító oklevél alapján a megfelelő képzési
terület szerinti szakon történő továbbtanulás
esetén abban az esetben, ha a szakmai vizsga
alapján érettségi pontot nem számítottak.

50

50 Szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy oklevél.

agrár

minden szak

szakmai szervezetnél tagság

Szakmai/civil szervezeti tagság (pl. Magyar
Madártani Egyesület) - a szakmai/civil szervezet
profiljának megfelelő képzési területen történő
továbbtanulás esetén.

25

25 tagsági igazolás másolata

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
(OKTV)

1–10. helyezésért 100;
11–20. helyezésért 75;
21–30. helyezésért 50

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
(SZÉTV) vagy az Ágazati és Ágazaton Kívüli
Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak (ÁSZÉV) és
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai
érettségi vizsgatárgyakon elért eredményért.

1–10. helyezésért 100;
11–20. helyezésért 75;
21–30. helyezésért 50

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

6

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)
100 A sporteredmény igazolására a www.felvi.hu honlap kérvénytárában letölthető
igazolásmintát javasolt használni.
Amennyiben nem ezt használja, az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a jelentkező egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat (pl. név,
születési hely, születési idő, anyja neve),
- a sportág, annak esetleges szakága megnevezését,
- a sporteredmény megszerzésének időpontját,
- az elért sporteredmény pontos megnevezését, a helyezés (részvétel)
megjelenítésével,
- a korcsoportot, amelyben a jelentkező az adott sporteredményt elérte,
- a verseny szintjének megnevezését,
- a kiállítás dátumát, a kiállításra jogosult szakszövetség hiteles aláírását és
pecsétjét. Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét
igazoló tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is
szükséges!
Az intézményi pont jogosultság igazolására nem fogadható el többek között:
- az oklevél,
- a versenyről készült jegyzőkönyv,
- az érmekről, kupákról készült fénykép,
- az újságcikk.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája (TUDOK) versenyein elért helyezés
alapján.

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

agrár

minden szak

agrár

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

Igazolás módja (dokumentum típusa)

nagydíjasoknak 60; első
díjasoknak 40

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3.
helyezésért.

60

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

tanulmányi és művészeti versenyek

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken
egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért,
legfeljebb egy eredményért.

50

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért
helyezése alapján a szakmai vizsga egésze
(minden része) alól felmentést kapott jelentkező
a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.

100

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az
Országos Tudományos és Diákköri Tanács által
szervezett versenyen elért eredményért – ha a
verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a
jelentkező.

1-3. helyezésért 50;
különdíjért 30

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai
vetélkedőn elért helyezésért.

1. helyezésért 100;
2. helyezésért 75;
3. helyezésért 50

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

Tárgyanként legfeljebb egy, a Nemzetközi
Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai
Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi
Diákolimpián, a Nemzetközi Informatikai
Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián
és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért
egyéni 1-3. helyezésért, ha a jelentkező a
versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből
érte el, amely az adott szakon érettségi pontot
adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.

100

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

agrár

minden szak

tanulmányi és művészeti versenyek

Az Országos Haditorna Versenyen 1-3. helyezést
elért csapat tagjai.

30

100 Az adott versenyeredményt igazoló oklevél vagy a szervezők által kiállított igazolás.
Elektronikusan aláírt dokumentum esetében az aláírás hitelességét igazoló
tanúsítvány (amennyiben az külön fájlként található) feltöltése is szükséges!

agrár

minden szak

városi Jó tanuló, jó sportoló díj

7

30

30 díjról szóló oklevél/igazolás másolata

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

agrár

Agrármérnöki osztatlan
szak

motivációs elbeszélgetés

Szakmai érdeklődés és elhivatottság mérése az
Egyetem által meghatározottak szerint. A
vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező,
arra a jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem
által meghatározott formában.

maximum 50

50 Intézményi szinten minden jelentkezőnek, aki motivációs elbeszélgetésre
jelentkezik, a beszélgetést csak egyszer kell megtennie.

agrár

Állattenyésztő mérnöki
alapképzési szak

motivációs elbeszélgetés

Szakmai érdeklődés és elhivatottság mérése az
Egyetem által meghatározottak szerint. A
vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező,
arra a jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem
által meghatározott formában.

maximum 50

50 Intézményi szinten minden jelentkezőnek, aki motivációs elbeszélgetésre
jelentkezik, a beszélgetést csak egyszer kell megtennie.

agrár

Élelmiszermérnöki
alapképzési szak

pályaalkalmassági és motivációs teszt
(írásbeli)

Szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és
elhivatottság mérése az Egyetem által
meghatározottak szerint. A vizsgaelem a
jelentkezők számára nem kötelező, arra a
jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem által
meghatározott formában.

maximum 50

50 A pályaalkalmassági és motivációs teszt (írásbeli) személyes jelenléttel az Egyetem
képzési helyein kerül lebonyolításra.

agrár

Élelmiszermérnöki
alapképzési szak
Gyógy- és fűszernövények
felsőoktatási szakképzés

szakképzési és felnőttképzési rendszer
szerinti élelmiszeripari tanfolyam
pályaalkalmassági és motivációs teszt
(írásbeli)

agrár

Kertészmérnöki
alapképzési szak

pályaalkalmassági és motivációs teszt
(írásbeli)

agrár

agrár

agrár
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Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

30

Igazolás módja (dokumentum típusa)

30 tanusítvány vagy igazolás vagy bizonyítvány másolata

Szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és
elhivatottság mérése az Egyetem által
meghatározottak szerint. A vizsgaelem a
jelentkezők számára nem kötelező, arra a
jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem által
meghatározott formában.

maximum 50

50 A pályaalkalmassági és motivációs teszt (írásbeli) személyes jelenléttel az Egyetem
képzési helyein kerül lebonyolításra.

Szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és
elhivatottság mérése az Egyetem által
meghatározottak szerint. A vizsgaelem a
jelentkezők számára nem kötelező, arra a
jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem által
meghatározott formában.

maximum 50

50 A pályaalkalmassági és motivációs teszt (írásbeli) személyes jelenléttel az Egyetem
képzési helyein kerül lebonyolításra.

Lótenyésztő,
motivációs elbeszélgetés
lovassportszervező
agrármérnöki alapképzési
szak

Szakmai érdeklődés és elhivatottság mérése az
Egyetem által meghatározottak szerint. A
vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező,
arra a jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem
által meghatározott formában.

maximum 50

50 Intézményi szinten minden jelentkezőnek, aki motivációs elbeszélgetésre
jelentkezik, a beszélgetést csak egyszer kell megtennie.

Ménesgazda felsőoktatási motivációs elbeszélgetés
szakképzés

Szakmai érdeklődés és elhivatottság mérése az
Egyetem által meghatározottak szerint. A
vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező,
arra a jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem
által meghatározott formában.

maximum 50

50 Intézményi szinten minden jelentkezőnek, aki motivációs elbeszélgetésre
jelentkezik, a beszélgetést csak egyszer kell megtennie.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

„Dr. Szabó Gusztáv” Országos Mezőgépész 1-3. helyezett
Szakmai Vetélkedő

20

20 helyezést igazoló oklevél másolata

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

CAD-CAM technikus

40

40 végzettéget igazoló okirat

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

Dr. Szepesi László Emlékverseny

1-3. helyezett

20

20 helyezést igazoló oklevél másolata

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

Gedeon János Emlékkupa

1-3. helyezett

20

20 helyezést igazoló oklevél másolata

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

motivációs elbeszélgetés VAGY
pályaalkalmassági és motivációs teszt
(írásbeli)

Szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és
elhivatottság mérése az Egyetem által
meghatározottak szerint. A vizsgaelem a
jelentkezők számára nem kötelező, arra a
jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem által
meghatározott formában. A jelentkező csak az
egyik vizsgaelemre jelentkezhet.

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

Szakma Sztár Vetélkedő

nehézgépkezelő 1-3. helyezett

agrár

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki
alapképzési szak

agrár

maximum 50

Igazolás módja (dokumentum típusa)

50 A vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező, a jelentkező választhat, hogy
valamelyiken részt kíván-e venni, de csak az egyiket választhatja.

20

20 helyezést igazoló oklevél másolata

Traktor vezetői jogosítvány

20

20 jogosítvány másolata

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

80 órás növényvédelmi tanfolyam

30

30 érvényes "zöldkönyv" másolata

agrár

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

állatgondozó vagy lóápoló és
gondozótanfolyam és vizsga

30

30 vizsgabizonyítvány másolata

agrár

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

bejegyzett fiatal gazda vagy aranykalászos
gazda

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

inszeminátor tanfolyam és vizsga

30

30 vizsgabizonyítvány másolata
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

Jogcím

Szintek/skálázás

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

agrár

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

mezőgazdasági vontatóvezetői engedély

agrár

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

motivációs elbeszélgetés

agrár

Mezőgazdasági
felsőoktatási szakképzés

szakgimnáziumi végzettség alapján azonos
képzési területen kapható pluszpont
(mezőgazdasági - vidékfejlesztés)

25

25 érettségi bizonyítvány másolata

agrár

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

80 órás növényvédelmi tanfolyam

30

30 érvényes "zöld könyv" másolata

agrár

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

Állatgondozó vagy lóápoló és
gondozótanfolyam és vizsga

30

30 vizsgabizonyítvány másolata

agrár

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

bejegyzett fiatal gazda vagy aranykalászos
gazda

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

inszeminátor tanfolyam és vizsga

30

30 vizsgabizonyítvány másolata

agrár

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

motivációs elbeszélgetés

agrár

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

szakgimnáziumi végzettség alapján azonos
képzési területen kapható pluszpont
(mezőgazdasági - vidékfejlesztés)

agrár

50

Szakmai érdeklődés és elhivatottság mérése az
Egyetem által meghatározottak szerint. A
vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező,
arra a jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem
által meghatározott formában.

Szakmai érdeklődés és elhivatottság mérése az
Egyetem által meghatározottak szerint. A
vizsgaelem a jelentkezők számára nem kötelező,
arra a jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem
által meghatározott formában.

maximum 50

maximum 50

Igazolás módja (dokumentum típusa)
50 érvényes vezetői engedély másolata

50 Intézményi szinten minden jelentkezőnek, aki motivációs elbeszélgetésre
jelentkezik, a beszélgetést csak egyszer kell megtennie.

50 Intézményi szinten minden jelentkezőnek, aki motivációs elbeszélgetésre
jelentkezik, a beszélgetést csak egyszer kell megtennie.

25

25 érettségi bizonyítvány másolata

Tájrendező és kertépítő 3ds Max digitális modellező program
mérnöki alapképzési szak (minimum 24 órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő ArcGIS térinformatikai program (minimum
mérnöki alapképzési szak 24 órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő CAD alapú tervezőprogram (minimum 24
mérnöki alapképzési szak órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata
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Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

agrár

Tájrendező és kertépítő CorelDraw grafikai program (minimum 24
mérnöki alapképzési szak órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő Illustrator grafikai program (minimum 24
mérnöki alapképzési szak órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő In Design grafikai program (minimum 24
mérnöki alapképzési szak órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő Lumion 3D grafikai modellező program
mérnöki alapképzési szak (minimum 24 órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő Photoshop grafikai program (minimum 24
mérnöki alapképzési szak órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő QGIS térinformatikai program (minimum
mérnöki alapképzési szak 24 órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő Rhinoceros 3D digitális modellező program
mérnöki alapképzési szak (minimum 24 órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő SketchUp digitális modellező program
mérnöki alapképzési szak (minimum 24 órás tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Tájrendező és kertépítő szabadkézi rajz (minimum 24 órás
mérnöki alapképzési szak tanfolyam, képzés)

25

25 bizonyítvány vagy igazolás másolata

agrár

Természetvédelmi
alapképzési szak

agrár

Természetvédelmi
bejegyezett fiatal gazda vagy aranykalászos
mérnöki alapképzési szak gazda

agrár

Természetvédelmi
igazolt munkatapasztalat (nem gyakorlat!)
mérnöki alapképzési szak vadgazdálkodással vagy
természetvédelemmel foglalkozó
szervezetnél

agrár

Természetvédelmi
igazolt túravezető
mérnöki alapképzési szak
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Jogcím

pályaalkalmassági és motivációs teszt
(írásbeli)

Szintek/skálázás

Szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és
elhivatottság mérése az Egyetem által
meghatározottak szerint. A vizsgaelem a
jelentkezők számára nem kötelező, arra a
jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem által
meghatározott formában.

3-6 hónap esetén
hat hónapnál hosszabb idő esetén

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

maximum 50

Igazolás módja (dokumentum típusa)

50 A pályaalkalmassági és motivációs teszt (írásbeli) személyes jelenléttel az Egyetem
képzési helyein kerül lebonyolításra.

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

30
50

50 munkáltatói igazolás

30

30 bizonyítvány, igazolás másolata

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

agrár

Természetvédelmi
madárgyűrűző vizsga
mérnöki alapképzési szak

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

Természetvédelmi
mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány
mérnöki alapképzési szak

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

Természetvédelmi
motorfűrész vagy egyéb mezőgazdasági
mérnöki alapképzési szak gép/eszköz kezelési bizonyítvány

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

Természetvédelmi
szakgimnáziumi végzettség alapján azonos
mérnöki alapképzési szak képzési területen kapható pluszpont
((erdészet-vadászat-környezetvédelemtermészetvédelem)

25

25 érettségi bizonyítvány másolata

agrár

Vadgazda mérnöki
alapképzési szak
Vadgazda mérnöki
alapképzési szak

bejegyezett fiatal gazda vagy aranykalászos
gazda
igazolt munkatapasztalat (nem gyakorlat!) 3-6 hónap esetén
vadgazdálkodással vagy
hat hónapnál hosszabb idő esetén
természetvédelemmel foglalkozó
szervezetnél

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

30
50

50 munkáltatói igazolás

Vadgazda mérnöki
alapképzési szak
Vadgazda mérnöki
alapképzési szak
Vadgazda mérnöki
alapképzési szak
Vadgazda mérnöki
alapképzési szak

igazolt sportlövő

30

30 bizonyítvány, igazolás másolata

madárgyűrűző vizsga

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

mezőgazdasági vontató vezetői jogosítvány

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

motorfűrész vagy egyéb mezőgazdasági
gép/eszköz kezelési bizonyítvány

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

Vadgazda mérnöki
alapképzési szak

pályaalkalmassági és motivációs teszt
(írásbeli)

agrár

Vadgazda mérnöki
alapképzési szak

szakgimnáziumi végzettség alapján azonos
képzési területen kapható pluszpont
(erdészet-vadászat-környezetvédelemtermészetvédelem)

25

25 érettségi bizonyítvány másolata

agrár

Vadgazda mérnöki
vadászvizsga bizonyítvány
alapképzési szak
Vidékfejlesztési
bejegyzett fiatal gazda vagy aranykalászos
agrármérnöki alapképzési gazda
szak

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

50

50 bizonyítvány, igazolás másolata

agrár

agrár
agrár
agrár
agrár

agrár

12

Jogcím

Szintek/skálázás

Szakmai érdeklődés, alapvető tudásszint és
elhivatottság mérése az Egyetem által
meghatározottak szerint. A vizsgaelem a
jelentkezők számára nem kötelező, arra a
jelentkezőnek kell jelentkeznie az Egyetem által
meghatározott formában.

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van

maximum 50

Igazolás módja (dokumentum típusa)

50 A pályaalkalmassági és motivációs teszt (írásbeli) személyes jelenléttel az Egyetem
képzési helyein kerül lebonyolításra.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Intézményi pontok 2024-ben
Agrár képzési terület

Képzési terület

Szak

agrár

Vidékfejlesztési
szakgimnáziumi végzettség alapján azonos
agrármérnöki alapképzési képzési területen kapható pluszpont
szak
(mezőgazdasági - vidékfejlesztés)

13

Jogcím

Szintek/skálázás

Pontszám

Maximum pontszám
jogcímenként, ha van
25

Igazolás módja (dokumentum típusa)
25 érettségi bizonyítvány másolata

