
Károli Gáspár Református Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

ÉRETTSÉGI PONT (max. 200 pont)

Képzési terület Szak Érettségi pont 1. Érettségi pont 2. 

bölcsészettudomány anglisztika(1)(3) angol (E)

az angol kivételével bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi 

vizsgatárgy: érettségi vizsgatárgy: angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán 

nyelv holland nyelv, finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német 

nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, 

mozgóképkultúra és médiaismeret, biológia, társadalomismeret, természettudomány, 

matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és 

irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, 

filozófia, pszichológia, ének-zene, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. 

szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: 

pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bölcsészettudomány germanisztika [néderlandisztika](1)(4)(14)

bármely élő indoeurópai nyelv: angol v. bolgár v. bolgár nemzetiségi nyelv v. cseh v. francia v. 

holland v. horvát v. horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. lengyel v. német  v. német 

nemzetiségi nyelv v. német (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. román 

v. román (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb (nemzetiségi) nyelv és 

irodalom v. szlovák v. szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovén nemzetiségi nyelv v. 

szlovén nyelv v. újgörög v. ukrán és

bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi vizsgatárgy:  érettségi 

vizsgatárgy angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 

nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, 

finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, 

biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát 

nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén 

nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, 

művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bölcsészettudomány germanisztika [német](1)(7)(14) német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és

bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi vizsgatárgy:  érettségi 

vizsgatárgy angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 

nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, 

finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, 

biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát 

nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén 

nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, 

művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [japán](1)(5) magyar nyelv és irodalom v. történelem és

állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. 

japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. 

spanyol v. újgörög

bölcsészettudomány keleti nyelvek és kultúrák [kínai] magyar nyelv és irodalom v. történelem és

állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. 

japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. 

spanyol v. újgörög

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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bölcsészettudomány közösségszervezés

kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv: angol; francia; 

német; orosz

kettőt kell választani: állampolgári ismeretek v. biológia v. digitális kultúra v. magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv: angol; francia; 

német; orosz

bölcsészettudomány magyar

bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi vizsgatárgy:  érettségi 

vizsgatárgy angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 

nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, 

finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, 

biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát 

nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén 

nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, 

művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi vizsgatárgy:  érettségi 

vizsgatárgy angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 

nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, 

finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, 

biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát 

nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén 

nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, 

művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bölcsészettudomány pszichológia (magyar nyelven)
kettőt kell választani: angol v. biológia v. francia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 

német v. olasz v. orosz v. pszichológia v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

kettőt kell választani: angol v. biológia v. francia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 

német v. olasz v. orosz v. pszichológia v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

bölcsészettudomány pszichológia (angol nyelven)
kettőt kell választani: angol v. biológia v. francia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 

német v. olasz v. orosz v. pszichológia v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

kettőt kell választani: angol v. biológia v. francia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 

német v. olasz v. orosz v. pszichológia v. történelem (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

bölcsészettudomány szabad bölcsészet

bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi vizsgatárgy:  érettségi 

vizsgatárgy angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 

nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, 

finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, 

biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát 

nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén 

nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, 

művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bármely, a bölcsészettudomány képzési területen választható érettségi vizsgatárgy:  érettségi 

vizsgatárgy angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 

nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, arab nyelv, héber nyelv, kínai nyelv, japán nyelv holland nyelv, 

finn nyelv, portugál nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 

nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, 

biológia, társadalomismeret, természettudomány, matematika,, bolgár nyelv, horvát nyelv, horvát 

nemzetiségi nyelv, horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom, lengyel nyelv, szerb nyelv, szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom, szlovén 

nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román (nemzetiségi) nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, pszichológia, ének-zene, 

művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra v. szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

oktatási alapismeretek v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

bölcsészettudomány történelem történelem és

angol v. arab v. bolgár v. filozófia v. földrajz  v. francia v. héber v. horvát v. horvát nemzetiségi 

nyelv v. horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. japán v. kínai v. latin nyelv v. lengyel v. magyar 

nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom v. 

olasz v. orosz v.  román v. román (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. szerb 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovák v. szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom v. szlovén v. 

szlovén nemzetiségi nyelv v. társadalomismeret v. ukrán 

gazdaságtudományok emberi erőforrások

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. 

digitális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai 

ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; 

közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; 

vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági 

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

alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer 

választható)

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. 

digitális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai 

ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; 

közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; 

vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági 

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

alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer 

választható)
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gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. 

digitális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai 

ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; 

közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; 

vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági 

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

alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer 

választható)

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. 

digitális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai 

ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; 

közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; 

vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: 

informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági 

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

alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek (egy vizsgatárgy csak egyszer 

választható)

gazdaságtudományok
kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció]
bármelyik két érettségi vizsgatárgy bármelyik két érettségi vizsgatárgy

hitéleti diakónia alkalmassági vizsga (Alk) és bármelyik két érettségi vizsgatárgy alkalmassági vizsga (Alk) és bármelyik két érettségi vizsgatárgy

hitéleti kántor

alkalmassági vizsga (Alk) és

egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

alkalmassági vizsga (Alk) és

egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

hitéleti osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]]
alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 

refomátus hittan

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 

refomátus hittan

hitéleti református hittanoktató

alkalmassági vizsga (Alk) és

egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

alkalmassági vizsga (Alk) és

egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

hitéleti református közösségszervező

alkalmassági vizsga (Alk) és

egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

alkalmassági vizsga (Alk) és

egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

hitéleti református teológia
alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 

refomátus hittan

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 

refomátus hittan

hitéleti református teológia [lelkész]
alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 

refomátus hittan

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy 

refomátus hittan

jogi jogász történelem (K vagy E) és
angol v. filozófia v. francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. matematika v. német v. 

olasz v. orosz v. spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

jogi jogi bármelyik két érettségi vizsgatárgy bármelyik két érettségi vizsgatárgy

orvos- és 

egészségtudomány
ápolás és betegellátás [ápoló](1)

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. 

matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy 

ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai 

ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő 

vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. magyar nyelv és irodalom v. 

matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy 

ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai 

ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; szociális ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; francia; latin nyelv; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő 

vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); szociális alapismeretek

pedagógusképzés csecsemő- és kisgyermeknevelő Alkalmassági (1. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és

biológia v. dráma v. ének v. filozófia v. fizika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret 

v. társadalomismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy szakmai előkészítő 

vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek v. egy 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; 

egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; képző- és iparművészet 

ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; 

szociális ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy:  

egyházzenész-ismeretek; gyakorlatosszínész-ismeretek; jazz-zenész-ismeretek; klasszikuszenész- 

ismeretek; népzenész-ismeretek; táncos ismeretek v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi 

vizsgatárgy: egyházzenész ismeretek; gyakorlatos színész ismeretek; jazz-zenész ismeretek; 

klasszikus zenész ismeretek; népzenész ismeretek; táncos ismeretek v. egy idegen nyelv: angol; 

beás; francia; lovári; német; olasz; orosz; spanyol (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)
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pedagógusképzés óvodapedagógus Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és

biológia v. ének v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem 

v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy:  egészségügy ismeretek; 

egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; 

képző- és iparművészet ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; 

pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgy: egyházzenész-ismeretek; gyakorlatosszínész-ismeretek; jazz-zenész-ismeretek; 

klasszikuszenész- ismeretek; népzenész-ismeretek; táncos ismeretek v. egy ágazaton kívüli 

szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész ismeretek; gyakorlatos színész ismeretek; jazz-zenész 

ismeretek; klasszikus zenész ismeretek; népzenész ismeretek; táncos ismeretek v. egy idegen 

nyelv: angol; beás; francia; lovári; német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő 

vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek (egy 

vizsgatárgy csak egyszer választható)

pedagógusképzés tanító Alkalmassági (2. típus) (Alk) és magyar nyelv és irodalom és

biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés 

v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy 

ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai 

ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; képző- és iparművészet ismeretek; 

képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális 

ismeretek v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: egyházzenész-

ismeretek; gyakorlatosszínész-ismeretek; jazz-zenész-ismeretek; klasszikuszenész- ismeretek; 

népzenész-ismeretek; táncos ismeretek v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy:  

egyházzenész ismeretek; gyakorlatos színész ismeretek; jazz-zenész ismeretek; klasszikus zenész 

ismeretek; népzenész ismeretek; táncos ismeretek v. egy idegen nyelv: angol; beás; francia; lovári; 

német; olasz; orosz; spanyol v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: egészségügyi alapismeretek; 

informatikai alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek (egy vizsgatárgy csak 

egyszer választható)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; dráma- és színházismeret-tanár]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

gyakorlati vizsga (dráma) (Gy)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; holland nyelv és kultúra tanára]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

magyar nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

gyakorlati vizsga (média) (Gy)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és kultúra tanára]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

történelem

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-

tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) magyar nyelv és irodalom és

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-

tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) gyakorlati vizsga (média) (Gy)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-

tanár; német nyelv és kultúra tanára]]
gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [dráma- és színházismeret-

tanár; történelemtanár]]
gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) történelem

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

angol nyelv és kultúra tanára]]

angol (E) 

vagy

angol középszintű érettségi és B2 középfokú komplex nyelvvizsga és

hittani ismeretek (Í+Sz)



Károli Gáspár Református Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

dráma- és színházismeret-tanár]]
gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) hittani ismeretek (Í+Sz)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

holland nyelv és kultúra tanára]]
angol v. német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom hittani ismeretek (Í+Sz)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
magyar nyelv és irodalom és hittani ismeretek (Í+Sz)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár]]
gyakorlati vizsga (média) (Gy) hittani ismeretek (Í+Sz)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

német nyelv és kultúra tanára]]
német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom hittani ismeretek (Í+Sz)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

történelemtanár]]
történelem hittani ismeretek (Í+Sz)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
magyar nyelv és irodalom és angol v. német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és kultúra tanára]]
angol és német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]
történelem és angol v. német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés

osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; mozgóképkultúra és médiaismeret-

tanár]]

magyar nyelv és irodalom és gyakorlati vizsga (média) (Gy)

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]]
magyar nyelv és irodalom és német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; történelemtanár]]
magyar nyelv és irodalom és történelem

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és 

médiaismeret-tanár; német nyelv és kultúra tanára]]
gyakorlati vizsga (média) (Gy) német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [mozgóképkultúra és 

médiaismeret-tanár; történelemtanár]]
gyakorlati vizsga (média) (Gy) történelem

pedagógusképzés
osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]
német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom történelem

társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány

kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési területen választható  érettségi 

vizsgatárgyak közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv, magyar nyelv és 

irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, 

informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, válaszható 

szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, választható 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális 

ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési területen választható  érettségi 

vizsgatárgyak közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv, magyar nyelv és 

irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, 

informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, válaszható 

szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, választható 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális 

ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem 

v. egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; 

francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; 

német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén 

nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán v. fizika v. földrajz v. kémia v. biológia v. 

informatika v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. 

válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek v. 

választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:  informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, szociális ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem 

v. egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; 

francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; 

német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén 

nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán v. fizika v. földrajz v. kémia v. biológia v. 

informatika v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. 

válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek v. 

választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:  informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, szociális ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
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társadalomtudomány szociológia

kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési területen választható  érettségi 

vizsgatárgyak közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv, magyar nyelv és 

irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, 

informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, válaszható 

szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, választható 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális 

ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési területen választható  érettségi 

vizsgatárgyak közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv, magyar nyelv és 

irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, kémia, biológia, 

informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, válaszható 

szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, választható 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális 

ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

társadalomtudomány szociális munka

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési 

területen választható érettségi vizsgatárgy közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, 

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális 

alapismeretek, választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, szociális ismeretek 

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési 

területen választható érettségi vizsgatárgy közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, 

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális 

alapismeretek, választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, szociális ismeretek 

társadalomtudomány szociálpedagógia

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési 

területen választható érettségi vizsgatárgy közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, 

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális 

alapismeretek, választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, szociális ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: bármely, a társadalomtudomány képzési 

területen választható érettségi vizsgatárgy közül: választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen 

nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, fizika, földrajz, 

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, válaszható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, szociális 

alapismeretek, választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, szociális ismeretek (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)
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Károli Gáspár Református Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Megjegyzés: A táblázat nem 

emgedi egységesíteni a két 

oszlopot, de kérjük a két 

érettségi vizsgatárgyat így 

egyben megjeleníteni.


