
Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2018. szeptemberben induló képzések

2005 előtti hagyományos érettségi tárgy Megfeleltetve - kétszintű érettségi tárgy

alkalmazott közgazdaságtan                                            közgazdasági alapismeretek

angol

angol célnyelv

angol nemzetiségi nyelv

angol nyelv és irodalom

angol nyelv és kultúra

angol nyelv és levelezés

angol nyelvű levelezés

speciális angol

szakmai angol

arab arab

cigány nyelv és irodalom

roma nyelv és irodalom

belügyi rendészeti ismeretek belügyi rendészeti ismeretek

biológia

biológia (közös érettségi-felvételi)

bolgár

bolgár nemzetiségi

bolgár nyelv és irodalom

fizika

fizika (közös érettségi-felvételi)

francia

francia célnyelv

francia nyelv és irodalom

földrajz földrajz

gazdasági ismeretek (közismereti, tehát gimnáziumi 

érettségi bizonyítványban szereplő)
gazdasági ismeretek

héber héber

horvát

horvát irodalom

horvát nemzetiségi

horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

horvát nyelv és irodalom

horvát nyelvtan

Közismereti érettségi tárgyak

francia

horvát; horváth nemzetiségi nyelv; horváth nyelv és 

irodalom

Közismereti és szakmai érettségi tantárgyak megfeleltetése

angol

beás

biológia

bolgár

fizika

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (Fkr.) 17. § (5) bekezdésének 

módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 23. §. alapján 2016. július 1-jétől a nem többszintű 

érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyakat közül nemcsak a közismereti érettségi 

vizsgatárgyak feleltethetők meg a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal. 

Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályok szerint szakmai vizsgatárgyakból már nem lehet érettségit tenni, 

a 2018. évi általános felvételi eljárásban csak ágazati vizsgatárgyakra történő megfeleltetést lehet kérni az 

Oktatási Hivataltól.
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horvát-szerb

horvát-szerb nyelv és irodalom

szerb-horvát

szerb-horvát nyelv és irodalom

informatika (közismereti, tehát gimnáziumi 

érettségi bizonyítványban szereplő)
informatika

japán japán

kémia

kémia (közös érettségi-felvételi)

latin

latin nyelv és irodalom

lengyel lengyel

magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom

matematika

matematika és alkalmazásai

matematika (közös érettségi-felvételi)

német

német (célnyelv) nyelv és irodalom

német célnyelv

német nemzetiségi nyelv

német nemzetiségi nyelv és irodalom

német nyelv és irodalom

német nyelv és levelezés

speciális német

szakmai német

olasz olasz

olasz nyelv és irodalom olasz

orosz orosz

orosz irodalom orosz

orosz nyelv és irodalom orosz

speciális orosz orosz

portugál portugál

román

román irodalom

román nemzetiségi

román nemzetiségi nyelv és irodalom

román nyelv és irodalom

spanyol

spanyol nyelv és irodalom

szerb

szerb nemzetiségi

szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

szerb nyelv és irodalom

szerb-horvát

szerb-horvát nyelv és irodalom

szlovák

szlovák nemzetiségi

szlovák nemzetiségi nyelv

szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

szlovák nyelv és irodalom

román; román nyelv és irodalom

spanyol

szerb; szerb nyelv és irodalom

szlovák; szlovák nyelv és irodalom

horvát; horváth nemzetiségi nyelv; horváth nyelv és 

irodalom

kémia

latin nyelv

matematika

német; német nemzetiségi nyelv; német nemzetiségi 

nyelv és irodalom
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szlovén

szlovén nemzetiségi

szlovén nemzetiségi nyelv

szlovén nyelv és irodalom

társadalomismeret társadalomismeret

természettudomány természettudomány

testnevelés testnevelés

történelem történelem

görög

újgörög

ukrán

ukrán irodalom

ukrán nemzetiségi

ukrán nemzetiségi nyelv és irodalom

ukrán nyelv és irodalom

2005 előtti hagyományos érettségi tárgy Megfeleltetve - kétszintű érettségi tárgy

belgyógyászat                                                         

belgyógyászat-alkalmazott gyógyszertan                                

egészségügyi és szociális alapismeretek                               

klinikai ismeretek                                                    

klinikai ismeretek és ápolástan                                       

elektromos áramkörök                                                  

elektronika                                                           

elektronika alapjai                                                   

elektronikus áramkörök                                                

elektronikus áramkörök és berendezések                                

elektronikus áramkörök és készülékek                                  

elektronikus készülékek                                               

elektrotechnika-híradástechnika                                       

elektrotechnikai ismeretek                                            

elektrotechnikai szakismeret                                          

építéstan                                                             

építészeti alapismeretek                                              

általános és vegyipari géptan                                         

gépészet alapjai                                                      

gépészeti ismeretek                                                   

gépjárműszerkezettan                                                  

gépszerkezettan                                                       

géptan                                                                

informatika és számítástechnika                                       

közismereti informatika                                               

számítástechnika és informatika                                       

számítógépkezelői ismeretek                                           

technika-informatika                                                  

technika-számítástechnika                                             

számítástechnika                                                      informatika, informatikai alapismeretek

informatika

elektronikai alapismeretek

építészeti és építési alapismeretek

gépészeti alapismeretek

ukrán

Szakmai érettségi tárgyak

egészségügyi alapismeretek

szlovén nemzetiségi nyelv

újgörög
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digitális számítógépek                                                

informatika alapjai                                                   

informatikai technológia                                              

informatika-technika                                                  

programozás                                                           

programozás és rendszertechnika                                       

programozási ismeretek                                                

programozási ismeretek és gyakorlat                                   

szakmai alapismeretek                                                 

szakmai alapozó informatika                                           

szakmai alapozó ismeretek                                             

szakmai alapozó számítástechnika                                      

szakmai informatika                                                   

szakmai számítástechnika                                              

számítástechnika és alkalmazások technikája                           

számítógép rendszertechnikai ismeretek és 

gyakorlatok                 

számítógépek alkalmazása                                              

számítógépek és alkalmazástechnikájuk                                 

számítógépek programozás                                              

számítógépek programozása és rendszertechnikája                       

számítógépek rendszertechnikája                                       

szoftvertechnológiai alapismeretek                                    

fizikai kémia                                                         

kémia, fizikai kémia                                                  

kémiai anyagvizsgálat                                                 

kémiai technológia                                                    

forgalmi és kereskedelmi ismeretek                                    

kereskedelmi és vállalkozási ismeretek                                

kereskedelmi gazdaságtan                                              

kereskedelmi gyakorlatok                                              

kereskedelmi ismeretek                                                

külkereskedelmi ismeretek                                             

külkereskedelmi technika                                              

marketing alapismeretek                                               

marketing és kereskedelmi ismeretek                                   

környezetvédelem, természetvédelem                                    

környezetvédelmi alapismeretek                                        

vízgazdálkodási alapismeretek                                         

elméleti gazdaságtan                                                  

elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan)                                 

elméleti közgazdaságtan                                               

könyvvitel                                                            

könyvviteli gyakorlat                                                 

könyvviteli ismeretek és gyakorlat                                    

közgazdasági és jogi ismeretek                                        

közgazdasági ismeretek                                                

közgazdaságtan                                                        

üzleti gazdaságtan                                                    

informatikai alapismeretek

informatikai alapismeretek

kémia

kereskedelmi és marketing alapismeretek

környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

közgazdasági alapismeretek
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üzleti közgazdaságtan                                                 

vállalkozási ismeretek                                                

vállalkozások tervezése                                               

gépjármű és közlekedési ismeretek                                     

közlekedés-gazdaságtan                                                

közlekedés-műszaki alapismeretek                                      

állategészségügyi és higiéniai ismeretek                              

állategészségügyi ismeretek                                           

állattartás gépei és épületei                                         

állattartástechnológia                                                

állattenyésztés                                                       

gazdasági állatok tartástechnikája                                    

gyümölcstermesztés                                                    

kertészet                                                             

mezőgazdasági és kertészeti alapismeretek                             

mezőgazdasági üzemgazdaságtan                                         

növénytermesztés                                                      

szántóföldi növények termesztése és 

növényvédelme                     

szőlő és gyümölcstermesztés                                           

szőlőtermesztés                                                       

zöldségtermesztés                                                     

nevelési alapismeretek                                                

nevelőotthoni gondozási és nevelési ismeretek                         

nevelőotthoni ismeretek                                               

óvodai foglalkozások módszertana                                      

pedagógia                                                             

pedagógiai és pszichológiai alapismeretek                             

pedagógia-pszichológia                                                

testnevelés és sportszervezési ismeretek                              testnevelés

idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek                           

idegenforgalmi földrajz                                               

idegenforgalmi ismeretek                                              

szállodaismeret                                                       

turizmus                                                              

turizmus és vendéglátás ismeret                                       

vendéglátás és turizmus                                               

vendéglátás ismeretek                                                 

vendéglátás-idegenforgalom                                            

vendéglátó alapismeretek                                              

vendéglátó és gazdálkodási ismeretek                                  

vendéglátó és gazdasági ismeretek                                     

vendéglátó technológia                                                

vendéglátóipari ismeretek                                             

közlekedési alapismeretek

oktatási alapismeretek

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

mezőgazdasági alapismeretek

mezőgazdasági alapismeretek

közgazdasági alapismeretek


