
Miskolci 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 angol nyelv (emelt szintű) 

francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz 

nyelv vagy spanyol nyelv vagy arab nyelv vagy héber nyelv vagy kínai nyelv vagy holland nyelv vagy finn nyelv 

vagy portugál nyelvtörténelem vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek  

Bölcsészettudomány germanisztika
német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német

nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)

angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy olasz 

nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy arab nyelv vagy héber nyelv vagy kínai nyelv vagy finn nyelv 

portugál nyelv vagy történelem vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek 

Bölcsészettudomány magyar magyar nyelv és irodalom

angol nyelv vagy finn nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz 

nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem vagy arab nyelv vagy héber nyelv vagy kínai nyelv vagy holland nyelv 

vagy portugál nyelv dráma vagy filozófia vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy digitális kultúra vagy 

állampolgári ismeretek 

Bölcsészettudomány régészet történelem
angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv 

vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek 

Bölcsészettudomány szabad bölcsészet magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy filozófia  
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol

nyelv vagy dráma vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek

Bölcsészettudomány történelem történelem

angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv 

vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy társadalomismeret vagy filozófia vagy 

mozgóképkultúra és médiaismeret vagy digitális kultúra vagy állampolgári ismeretek 

Gazdaságtudományok gazdálkodási és menedzsment

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli ismeretek

Gazdaságtudományok kereskedelem és marketing

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli 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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Gazdaságtudományok emberi erőforrások

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli ismeretek

Gazdaságtudományok közgazdasági adatelemzés

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli ismeretek

Gazdaságtudományok nemzetközi gazdálkodás

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli ismeretek

Gazdaságtudományok pénzügy és számvitel

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli ismeretek

Gazdaságtudományok turizmus-vendéglátás

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, vendéglátó-ipari ismeretek, irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen-nyelvű 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, vendéglátó-ipari ismeretek, 

irodai ügyviteli ismeretek, idegen-nyelvű ügyviteli ismeretek

Informatika gazdaságinformatikus matematika felsorolás a 3. sz. táblázatból
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Informatika mérnökinformatikus matematika

fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, informatikai alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 

elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, gépészeti alapismeretek, 

szoftver technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, automatikai és 

elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, gazdasági 

ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kereskedelem ismeretek, 

épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, mechatronikai ismeretek, 

optikai ismeretek

Informatika programtervező informatikus matematika

fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, informatikai alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 

elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, gépészeti alapismeretek, 

szoftver technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, automatikai és 

elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, gazdasági 

ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kereskedelem ismeretek, 

épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, mechatronikai ismeretek, 

optikai ismeretek

Informatika üzemmérnök-informatikus matematika

fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, informatikai alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 

elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, gépészeti alapismeretek, 

szoftver technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, automatikai és 

elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, gazdasági 

ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kereskedelem ismeretek, 

épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, mechatronikai ismeretek, 

optikai ismeretek

Jogi igazságügyi igazgatási

történelem, idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) ma-gyar nyelv 

és irodalom, matematika, filozófia, informatika, digitális kultúra, társadalomismeret, 

gazdasági ismeretek, filozófia, közgazdasági ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági 

ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, rendészet 

ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési

ismeretek), egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek)

történelem, idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) ma-gyar nyelv és irodalom, 

matematika, filozófia, informatika, digitális kultúra, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, filozófia, 

közgazdasági ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai 

alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, 

rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési

ismeretek), egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen 

nyelvű ügyviteli ismeretek)

Jogi
személyügyi, munkaügyi és szociális 

igazgatási

történelem, idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) ma-gyar nyelv 

és irodalom, matematika, filozófia, informatika, digitális kultúra, társadalomismeret, 

gazdasági ismeretek, filozófia, közgazdasági ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági 

ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, rendészet 

ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési

ismeretek), egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli 

ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek)

történelem, idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) ma-gyar nyelv és irodalom, 

matematika, filozófia, informatika, digitális kultúra, társadalomismeret, gazdasági ismeretek, filozófia, 

közgazdasági ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatikai 

alapismeretek, rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, szociális alapismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, 

rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési

ismeretek), egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen 

nyelvű ügyviteli ismeretek)
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Jogi jogász

történelem vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és 

irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy 

matematika vagy filozófia (egyet emelt szinten kell teljesíteni)

történelem vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német 

nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy matematika vagy filozófia (egyet emelt szinten 

kell teljesíteni)

Műszaki anyagmérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki energetikai mérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 



Miskolci Egyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Műszaki gépészmérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki ipari termék- és formatervező mérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki járműmérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki környezetmérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki logisztikai mérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki mechatronikai mérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki műszaki földtudományi matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki műszaki menedzser matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki vegyészmérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
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Műszaki villamosmérnöki matematika

biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, kémia, történelem, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, 

közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, 

vegyipari alapismeretek, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi ismeretek, 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, 

közlekedésépítő alapismeretek, bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismere-tek, 

épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vad-gazdálkodási ismeretek, 

élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, 

földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar 

ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági 

ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, gazdasági ismeretek, 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 

mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 

kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási 

technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 

ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, 

vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártástechnológiai ismeretek, közlekedésautomatikai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, vasútgépészeti 

ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 

Orvos- és egészségtudomány
ápolás és betegellátás (ápoló, 

gyógytornász szakirány)

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, idegen nyelv (angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), 

természettudomány, egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi 

technikai ismeretek, szociális ismeretek

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv 

(angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), természettudomány, egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi 

alapismeretek, szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, 

szociális ismeretek

Orvos- és egészségtudomány
egészségügyi gondozás és prevenció 

(védőnő szakirány)

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, idegen nyelv (angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), 

természettudomány, egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi 

technikai ismeretek, szociális ismeretek

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv 

(angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), természettudomány, egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi 

alapismeretek, szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, 

szociális ismeretek

Orvos- és egészségtudományegészségügyi szervező

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, idegen nyelv (angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), 

természettudomány, egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi 

technikai ismeretek, szociális ismeretek

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv 

(angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), természettudomány, egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi 

alapismeretek, szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, 

szociális ismeretek

Orvos- és egészségtudományorvosi diagnosztikai analitikus

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, idegen nyelv (angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), 

természettudomány, egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 

gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi alapismeretek, 

szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi 

technikai ismeretek, szociális ismeretek

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv 

(angol, francia, latin, né-met, olasz, orosz, spanyol), természettudomány, egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségi 

alapismeretek, szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, 

szociális ismeretek
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Pedagógusképzés

gyógypedagógia (pszichopedagógia, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakirány)

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 

(egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, 

klasszikuszenész-ismeretek, népze-nész-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 (egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-

ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népze-nész-ismeretek, táncos ismeretek)

Pedagógusképzés angol nyelv és kultúra tanára angol nyelv (emelt szintű) a szakpár követelménye, némettel párba az egyikből kell emelt szint

Pedagógusképzés földrajztanár földrajz a szakpár követelménye

Pedagógusképzés etikatanár történelem vagy etika vagy filozófia a szakpár követelménye

Pedagógusképzés magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom a szakpár követelménye

Pedagógusképzés német nyelv és kultúra tanára német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom emelt szint a szakpár követelménye, angollal párba csak az egyikből kell emelt szint

Pedagógusképzés történelem tanár történelem a szakpár követelménye

Sporttudomány sportszervezés

biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és 

irodalom, testnevelés, történelem, matematika, földrajz, ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgyként sport ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 

(üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatika ismeretek, informatikai ismertek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, sport ismeretek

biológia, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar nyelv és irodalom, testnevelés, 

történelem, matematika, földrajz, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként sport ismeretek, informatikai 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), informatika ismeretek, 

informatikai ismertek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, sport ismeretek

Társadalomtudomány kulturális antropológia
magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy földrajz vagy történelem vagy egy 

idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) 

magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy földrajz vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, 

francia, német, olasz, orosz, spanyol) 

Társadalomtudomány nemzetközi tanulmányok

egy idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, 

fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, 

mozgókép-kultúra és médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, 

oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, 

pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

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

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgókép-kultúra és médiaismeret, 

informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

Társadalomtudomány politikatudományok

egy idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, 

fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, 

mozgókép-kultúra és médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, 

oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, 

pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

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

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgókép-kultúra és médiaismeret, 

informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

Társadalomtudomány szociális munka

egy idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, 

fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, 

mozgókép-kultúra és médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, 

oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, 

pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

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

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgókép-kultúra és médiaismeret, 

informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

Társadalomtudomány szociológia

egy idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, 

fizika, földrajz, kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, 

mozgókép-kultúra és médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, 

oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, szociális ismeretek, 

pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek

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

kémia, biológia, informatika, digitális kultúra dráma vagy filozófia, mozgókép-kultúra és médiaismeret, 

informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, oktatási alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai 

ismeretek, szociális ismeretek, pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek
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Természettudomány földrajz földrajz

biológia, fizika, informatika, digitális kultúra, kémia, matematika, természettudomány, történelem, elektronikai 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi vízgazdálkodási 

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

bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és 

elektronika ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvéde-lemvízgazdálkodás ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, vízügyi 

ismeretek, bányaművelési ismeretek, gáz-ipari és flui-dumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai 

ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek


