
1. számú táblázat 
 

SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2008-AS 
FELSİOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN 

 
A felsıoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsıoktatási törvény és a felsıoktatási 
intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006 (XI. 27.), valamint korábban a 269/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet elıírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a 
jelentkezık érettségi pontjait – a mővészet és a mővészetközvetítés terület kivételével – 
kötelezı módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. 
 
–  A választható vagy kötelezı érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként 
középszintő érettségi vizsgát jelentenek. Ha emelt szintő érettségi eredmény szükséges 
a jelentkezéshez, azt a táblázatban külön jeleztük. Továbbra is csak a bölcsészettudományi 
képzési terület három alapképzési szakján elıírás az emelt szintő érettségi teljesítése. 

 
– Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat 
tartalmazza azt is, ha az adott képzési területen, képzési ágon, alapképzési szakon van 
kötelezı érettségi vizsgatárgy. 
 
– Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a 
választás joga a jelentkezıé. 
 
A felsıoktatási intézmények képzési területek szerint meghatározták azt, hogy az adott 
területen az adható többletpontokból melyikért jár többletpont. Ezt a mellékelt táblázat 2008-
ra vonatkoztatva tartalmazza. 

 

Agrár képzési terület 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: angol vagy biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy 
matematika vagy német vagy szakmai elıkészítı tárgy. 
 
A képzési területen minden szakmai elıkészítı tantárgy választható.  
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  

 
Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. igen 
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helyezésért 25 pont. 
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 
agrár mőszaki földmérı és 

földrendezı 
mérnöki 

az általános követelmények szerint 

  mezıgazdasági és 
élelmiszer-ipari 
gépészmérnöki 

az általános követelmények szerint 

  tájrendezı és 
kertépítı mérnöki 

az általános követelmények szerint 

állatorvostudományi állatorvosi 
(osztatlan) 

biológia és kémia  
(mindkét tárgy kötelezı, szakmai 
elıkészítı tárgy nem választható) 

erdımérnöki erdımérnöki matematika kötelezı és  
a következı tárgyak közül még egy: 
biológia vagy fizika vagy kémia vagy 
szakmai elıkészítı tárgy 

gazdasági, 
vidékfejlesztési és 
informatikus 
agrármérnöki 

gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

az általános követelmények szerint 

  informatikus és 
szakigazgatási 
agrármérnöki 

az általános követelmények szerint 

élelmiszer- és 
kertészmérnöki 

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint 

  kertészmérnöki az általános követelmények szerint 
környezetgazdálkodási 
és természetvédelmi 
mérnöki 

 
környezetgazdálkod
ási agrármérnöki 

az általános követelmények szerint 

  természetvédelmi 
mérnök 

az általános követelmények szerint 

  vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint 
mezıgazdasági állattenyésztı 

mérnöki 
az általános követelmények szerint 

  mezıgazdasági 
mérnöki 

az általános követelmények szerint 

  mezıgazdasági 
szakoktató 

az általános követelmények szerint 

  növénytermesztı 
mérnöki 

az általános követelmények szerint 

 
 

Bölcsészettudományi képzési terület 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
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Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

nem 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 
magyar magyar (pl.: 

színháztörténet, 
irodalomtudomány, 
drámapedagógia, 
észt, finn, finnugor, 
eszperantó, 
folklorisztika, 
ügyvitel, 
nyelvtechnológia, 
mővelıdéstudomán
y, neolatin, 
nyelvmentor 
szakirányokkal) 

magyar és  
angol vagy dráma vagy francia vagy 
latin vagy német vagy olasz vagy orosz 
vagy spanyol vagy történelem 

történelem történelem (pl.: 
történelem, 
levéltár, 
muzeológia, 
régészet 
szakirányokkal) 

történelem és  
angol vagy francia vagy latin vagy 
magyar vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol  

  néprajz magyar és történelem 
modern filológia anglisztika (pl.: 

angol, 
amerikanisztika 
szakirányokkal) 

angol (emelt szintő) és 
francia vagy latin vagy magyar vagy 
német vagy olasz vagy orosz vagy 
spanyol vagy történelem 

  germanisztika (pl.: 
német, német 
nemzetiségi, 
néderlandisztika, 
skandinavisztika 
szakirányokkal) 

német (emelt szintő) vagy német 
nemzetiségi nyelv (emelt szintő) vagy 
német nemzetiségi nyelv és irodalom 
(emelt szintő) és  
angol vagy francia vagy latin vagy 
magyar vagy olasz vagy orosz vagy 
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spanyol vagy történelem 
romanisztika (pl.: 
francia, olasz, 
román/nemzetiségi, 
spanyol 
szakirányokkal) 
 

a szakiránynak megfelelıen francia 
(emelt szintő) vagy olasz (emelt 
szintő) vagy spanyol (emelt szintő) 
vagy román  
és 
angol vagy francia vagy latin vagy 
olasz vagy magyar vagy német vagy 
orosz vagy portugál vagy román vagy 
spanyol vagy történelem (egy nyelv 
csak egyszer választható) 

  

portugál szakirány angol vagy francia vagy latin vagy 
magyar vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy portugál vagy román vagy 
spanyol vagy történelem 

  romológia magyar vagy történelem és 
angol vagy beás nyelv vagy lovári 
nyelv vagy francia vagy latin vagy 
német vagy olasz vagy orosz vagy 
spanyol  

  szlavisztika (pl.: 
orosz, bolgár, cseh, 
lengyel, 
horvát/nemzetiségi, 
szerb/nemzetiségi, 
szlovák/nemzetiségi
, 
szlovén/nemzetiségi
, ukrán/nemzetiségi 
szakirányokkal) 

magyar vagy történelem és  
egy idegen nyelv  

ókori és keleti filológia ókori nyelvek és 
kultúrák 
[asszirológia, 
egyiptológia, 
klasszika filológia 
(latin, ógörög) 
szakirányokkal] 

magyar vagy történelem és 
angol vagy francia vagy latin vagy 
német vagy olasz vagy orosz vagy 
spanyol vagy újgörög 

  keleti nyelvek és 
kultúrák (pl.: 
altajisztika, arab, 
indológia, 
iranisztika, tibeti, 
mongol, 
hebraisztika, japán, 
kínai, koreai, török, 
újgörög 
szakirányokkal) 

magyar vagy történelem és 
angol vagy arab vagy francia vagy 
japán vagy latin vagy német vagy olasz 
vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög  

pedagógia és 
pszichológia 

andragógia 
(mővelıdésszervez
ı, személyügyi 
szervezı, 
felnıttképzési 
szervezı, 
munkavállalási 
tanácsadó 
szakirányokkal) 

angol vagy biológia vagy francia vagy 
magyar vagy matematika vagy német 
vagy orosz vagy történelem (csak egy 
nyelv válaszható) 

  pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy 
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magyar vagy matematika vagy német 
vagy orosz vagy történelem (csak egy 
nyelv válaszható) 

  pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy 
magyar vagy matematika vagy német 
vagy orosz vagy történelem (csak egy 
nyelv választható)  

szabad bölcsészet szabad bölcsészet 
(pl.: filozófia, 
esztétika, etika, 
vallástudomány, 
filmelmélet és 
filmtörténet, 
kommunikáció és 
médiatudomány, 
mővészettörténet 
szakirányokkal) 

magyar vagy történelem és  
angol vagy filozófia vagy francia vagy 
latin vagy mozgóképkultúra és 
médiaismeret vagy mővészettörténet 
vagy német vagy olasz vagy orosz 
vagy spanyol 
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Informatika képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezı és  

biológia vagy fizika vagy informatika vagy szakmai elıkészítı tárgy . 
 
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: elektronikai 
alapismeretek, informatikai alapismeretek.  
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 

informatikai gazdaságinformatik
us 

matematika kötelezı és  
biológia vagy fizika vagy informatika 
vagy történelem 

  mérnök 
informatikus 

az általános követelmények szerint 

  programtervezı 
informatikus 

az általános követelmények szerint 

 
 

Jogi és igazgatási képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
1. Jogtudományi képzési ágban 
 
Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem 
 
2. Igazgatási képzési ágban 
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Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy szakmai elıkészítı tárgy. 
  
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgy: ügyviteli alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 

jogtudomány jogász (osztatlan) az általános követelmények szerint 
igazgatási bőnügyi igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy 

magyar vagy matematika vagy 
történelem vagy rendészeti 
alapismeretek 

  igazgatásszervezıi 
(pl.: bőnügyi 
nyomozó, 
gazdaságvédelmi 
nyomozó, pénzügyi 
nyomozó 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

  igazságügyi 
igazgatási 

az általános követelmények szerint 

  munkaügyi és 
társadalombiztosítá
si igazgatási 

az általános követelmények szerint 

  nemzetközi 
igazgatási 

az általános követelmények szerint 

  rendészeti 
igazgatási (pl.: 
biztonsági, 
büntetés-

belügyi rendészeti ismeretek vagy 
magyar vagy történelem vagy 
rendészeti alapismeretek 
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végrehajtási, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti
, 
katasztrófavédelmi, 
közlekedés 
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Gazdaságtudományi képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, 
olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elıkészítı tárgy. 
 
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: közgazdasági 
alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 

közgazdasági alkalmazott 
közgazdaságtan 

az általános követelmények szerint 

  gazdaságelemzés az általános követelmények szerint 
  közszolgálati az általános követelmények szerint 
üzleti gazdálkodási és 

menedzsment 
az általános követelmények szerint 

  kereskedelem és 
marketing 

az általános követelmények szerint 

  emberi erıforrások az általános követelmények szerint 
  nemzetközi 

gazdálkodás 
az általános követelmények szerint 

  pénzügy és 
számvitel 

az általános követelmények szerint 

  turizmus-
vendéglátás 

az általános követelmények szerint 

  üzleti szakoktató az általános követelmények szerint 
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Mőszaki képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezı és 

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai elıkészítı 
tárgy . 

 
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: elektronikai 
alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési 
alapismeretek, könnyőipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, 
faipari alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, vegyipari 
alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 

anyag-, fa- és 
könnyőipari mérnöki 

anyagmérnöki az általános követelmények szerint 

  faipari mérnöki az általános követelmények szerint 
  könnyőipari 

mérnöki 
az általános követelmények szerint 



 11 

bio-, környezet és biomérnöki az általános követelmények szerint 
vegyészmérnöki környezetmérnöki az általános követelmények szerint 
  vegyészmérnöki az általános követelmények szerint 
építımérnöki és 
mőszaki földtudományi 

építımérnöki az általános követelmények szerint 

  mőszaki 
földtudományi 

az általános követelmények szerint 

építész az általános követelmények szerint 
építészmérnöki az általános követelmények szerint 

építészmérnök, ipari 
termék és 
formatervezı mérnöki 
  

ipari termék- és 
formatervezıi 

az általános követelmények szerint 

gépész-, közlekedés-, 
mechatronikai mérnöki 

gépészmérnöki az általános követelmények szerint 

  közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint 
  mechatronikai 

mérnöki 
az általános követelmények szerint 

had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

matematika kötelezı és 
biológia vagy fizika vagy informatika 
vagy katonai alapismeretek vagy kémia 

villamos- és energetikai 
mérnöki 

energetikai mérnöki az általános követelmények szerint 

   villamosmérnöki az általános követelmények szerint 
mőszaki menedzser,  
mőszaki szakoktató 

mőszaki menedzser az általános követelmények szerint és 
a gazdasági ismeretek vagy a 
közgazdasági alapismeretek vagy a 
közgazdasági-marketing alapismeretek 
is választható 

  mőszaki szakoktató az általános követelmények szerint 
 

 
Mővészet képzési terület 

 
Vizsgatárgy: gyakorlati 
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

nem 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

nem 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

nem 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

nem 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

nem 
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törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 
 
 

Képzési ág Szakok 
építımővész építımővészet 
építımővész (osztatlan) 
kerámiatervezés 
üvegtervezés 
fémmővesség 
formatervezés 
textiltervezés (szövı, kötı, nyomó, ruha, öltözék- kiegészítés 
szakirányokkal) 
tervezı grafika 
fotográfia 
alkalmazott látványtervezés 

iparmővészet 

design- és mővészetelmélet 
festımővész (osztatlan) 
szobrászmővész (osztatlan) 
grafikusmővész (osztatlan) 
restaurátormővész (osztatlan) 
intermédia-mővész (osztatlan) 

képzımővészet 

képzımővészet elmélet  
színmővész (osztatlan) (báb- és  zenés színész 
szakirányokkal) 
színházrendezı (osztatlan) (zenés színházrendezı 
szakiránnyal) 
színházi koreográfus (osztatlan)  

színházmővészet 

színházi dramaturg (osztatlan) 
mozgókép (adásrendezı, adásrendezı-szerkesztı, vágó, 
hangmester szakirányokkal) 
kameraman 
televíziós mősorvezetı, mősorrendezı 
animáció 
gyártásszervezı 

film- és 
videomővészet 

filmdramaturg (osztatlan) 
elıadómővészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, 
klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, 
egyházzene, népzene szakirányokkal) 

zenemővészet 

alkotómővészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-
zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret 
szakirányokkal) 
táncmővész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, 
kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal) 
koreográfus 

táncmővészet 

táncos és próbavezetı (klasszikus balett, néptánc, 
moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc 
szakirányokkal) 
média design multimédia 
multimédia programszerkesztı 

 
Mővészetközvetítés 

 
Vizsgatárgy: gyakorlati 
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
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Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

nem 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Szakok 
zenekultúra ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal) 

kézmőves 
környezetkultúra 
plasztikai ábrázolás 
képi ábrázolás 

vizuáliskultúra 

elektronikus ábrázolás 
drámakultúra drámainstruktor 
médiakultúra mozgóképkultúra és médiaismeret 
 
 
 
 
 
 

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy 
magyar vagy matematika vagy történelem. 
 
A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai elıkészítı tantárgyak: 
közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-
idegenforgalmi alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 

igen 
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egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 
védelmi biztonság- és 

védelempolitikai 
az általános követelmények szerint 

  büntetés-
végrehajtási nevelı 

az általános követelmények szerint 

  határrendészeti és -
védelmi vezetıi 

az általános követelmények szerint 

  nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint 
  védelmi igazgatási az általános követelmények szerint  
katonai katonai 

gazdálkodási 
matematika kötelezı és 
angol vagy belügyi rendészeti 
ismeretek vagy gazdasági ismeretek 
vagy francia vagy katonai 
alapismeretek vagy magyar vagy 
történelem vagy szakmai elıkészítı 
tárgy 

  katonai vezetıi az általános követelmények szerint 
 
 



 15 

Orvos és egészségtudományi képzési terület 
 
Általános követelmények 
 

1. Orvostudományi képzési ágban 
 
Érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelezı és  

    fizika vagy kémia 
 

Két középszintő érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

nem 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

nem 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

nem 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

nem 

 
 

2. Egészségtudományi képzési ágban 
 
Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy magyar 
vagy szakmai elıkészítı tárgy. 
 
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: egészségügyi 
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 
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Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 

 
Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 

orvostudományi általános orvos az általános követelmények szerint 
  fogorvos az általános követelmények szerint 
  gyógyszerész az általános követelmények szerint 
egészségtudományi ápolás és 

betegellátás (pl.: 
ápoló, dietetikus, 
gyógytornász, 
mentıtiszt, 
szülésznı 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

  egészségügyi 
gondozás és 
prevenció (pl.: 
népegészségügyi 
ellenır, és védını 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

  egészségügyi 
szervezı (pl.: 
egészségbiztosítás, 
egészségügyi 
ügyvitelszervezı 
szakirányokkal, 
egészségturizmus-
szervezı 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

 orvosi laboratóriumi 
és képalkotó 
diagnosztikai 
analitikus (pl.: 
orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi 
analitikus, 
képalkotó 
diagnosztika, orvosi 
kutatólaboratóriumi 
analitikus, 
optometria 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 
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Pedagógusképzés 
 

Általános követelmények 
Érettségi vizsgatárgy: magyar vagy nemzetiségi nyelv (és irodalom) és  

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy 
biológia vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elıkészítı tárgy. 

A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: oktatási alapismeretek, 
mővelıdési és kommunikációs alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 
óvodapedagógus, 
tanító 

óvodapedagógus 
(nemzetiségi 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint  

  tanító (nemzetiségi 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint  

  konduktor 
(óvodapedagógus, 
tanító 
szakirányokkal) 

az általános követelmények szerint 

 gyógypedagógia gyógypedagógia 
(értelmileg 
akadályozottak 
pedagógiája, 
tanulásban 
akadályozottak 
pedagógiája, 
hallássérültek 

egy idegen nyelv (angol, francia, 
német, olasz, orosz, spanyol) vagy 
biológia vagy magyar vagy matematika 
vagy történelem vagy 
társadalomismeret vagy szakmai 
elıkészítı tárgy 
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pedagógiája, 
logopédia, 
látássérültek 
pedagógiája, 
szomatopedagógia, 
pszichopedagógia 
szakirányokkal) 

 
 

Sporttudomány képzési terület  
 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: testnevelés kötelezı és 

biológia vagy történelem 
 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
Részidıs  képzésben a választható érettségi vizsgatárgyak: testnevelés vagy egy idegen nyelv 
(angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy történelem. 
Kettıt kell választani. 
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

igen 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 
sport testnevelı-edzı az általános követelmények szerint 
testkultúra sportmenedzser  testnevelés és  

történelem 
  rekreáció-, 

életmód- és 
egészségfejlesztés 

az általános követelmények szerint 

  humánkineziológia testnevelés és biológia  
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Társadalomtudományi képzési terület 
 
Általános követelmények 
 

1. Politikatudomány képzési ágban 
 

Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) 
vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.  
 
Két középszintő érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek. 
 

2. Szociális és társadalomismeret képzési ágban 
 
Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) 
vagy magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy szakmai 
elıkészítı tárgy.  
 
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: mővelıdési és 
kommunikációs alapismeretek, szociális alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

nem 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 

politikatudomány nemzetközi 
tanulmányok 

az általános követelmények szerint  

  politológia az általános követelmények szerint 
társadalomismeret informatikus 

könyvtáros 
az általános követelmények szerint, 
informatikai alapismeretek is 
választható  

  kommunikáció és 
médiatudomány 

az általános követelmények szerint 
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  kulturális 
antropológia 

földrajz vagy magyar vagy 
társadalomismeret vagy történelem 

  szociológia az általános követelmények szerint 
  társadalmi 

tanulmányok 
az általános követelmények szerint, 
szakmai elıkészítı tárgy nem 
választható 

szociális szociális munka az általános követelmények szerint 
  szociálpedagógia az általános követelmények szerint 
 
 

Természettudomány képzési terület 
 

Általános követelmények 
 
Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy kémia 
vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai elıkészítı tárgy.  
 
A képzési területen választható szakmai elıkészítı tantárgyak: elektronikai 
alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, élelmiszer-ipari 
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, környezetvédelmi-
vízgazdálkodási alapismeretek. 
 
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezınek.  
 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem 
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-tıl 
kezdıdıen a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplı sportágban legfeljebb 
egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 
pont. 

nem 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Mővészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. 
helyezésért 20 pont. 

igen 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 
pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 pont, legfeljebb 
egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  

igen 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein 
elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsı 
díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. 
helyezésért 25 pont. 

igen 

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplı emelt szintő vagy felsıfokú 
szakképesítésért, amennyiben az a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) 
Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelı 
továbbtanulásnak minısül, illetve a szakirányú technikusi képesítı 
bizonyítványért 30 pont. 

igen 

 
 

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak 
élı természettudomány biológia az általános követelmények szerint 
élettelen 
természettudomány 

fizika az általános követelmények szerint 

  kémia az általános követelmények szerint 
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föld- és 
földrajztudományi 

földrajz az általános követelmények szerint, és 
történelem is választható 

  földtudományi az általános követelmények szerint 
környezettudomány  környezettan (pl. 

technika szakirány) 
az általános követelmények szerint 

matematikatudomány matematika matematika és  
a választható tárgyak közül egy, 
szakmai elıkészítı tárgy nem 
választható 

 természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint 
 
 
 

 
 


