
Eötvös Józsf Főiskola Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

ÉRETTSÉGI PONT (max. 200 pont)

Képzési terület Szak Érettségi pont 1. Érettségi pont 2. 

Pedagógus- 

képzés

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógus- 

képzés
óvodapedagógus

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógus-

képzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (cigány-

roma)]

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

A táblázatban azt lehet megnézni, hogy az adott felsőoktatási intézmény képzési területeként és/vagy szakonként melyik két érettségi vizsgatárgy (vagy vizsgatárgyak csoportja) százalékos eredményéből számolja ki az érettségi pontot, továbbá, hogy ezeket 

milyen szinten kell teljesíteni. Több felsorolt vizsgatárgy esetén a jelentkező számára kedvezőbb eredményből történik az érettségi pont számítása.
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Pedagógus-

képzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (horvát)]

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógus-

képzés

óvodapedagógus 

[nemzetiségi 

óvodapedagógus (német)]

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógus-

képzés
tanító

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógus-

képzés

tanító [nemzetiségi tanító 

(cigány-roma)]

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)
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Pedagógus-

képzés

tanító [nemzetiségi tanító 

(horvát)]

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógus-

képzés

tanító [nemzetiségi tanító 

(német)]

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

magyar nyelv és irodalom, a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom), biológia, egy 

idegen nyelv, matematika, történelem, fizika, ének-zene, társadalomismeret, testnevelés, vizuális 

kultúra, rajz és vizuális kultúra lovári nyelv, beás nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma vagy 

filozófia, pszichológia, informatika, digitális kultúra, oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek, pedagógia ismeretek, 

pedagógiai ismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, 

egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, sport ismeretek, képző- és iparművészeti ismeretek, egyházzenész 

ismeretek, gyakorlatos színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, népzenész ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek)

Gazdaság- 

tudományok

gazdálkodási és 

menedzsment (BA)

gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), informatika, digitális 

kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, üzleti gazdaságtan, 

közigazgatási ismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, 

vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli 

ismeretek

gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), informatika, digitális 

kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, üzleti gazdaságtan, 

közigazgatási ismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, 

vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli 

ismeretek

Gazdaság- 

tudományok

gazdálkodási és 

menedzsment (FOSZK)

gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), informatika, digitális 

kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, üzleti gazdaságtan, 

közigazgatási ismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, 

vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli 

ismeretek

gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), informatika, digitális 

kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, üzleti gazdaságtan, 

közigazgatási ismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, 

vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli 

ismeretek


