
Szegedi Tudományegyetem Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

ÉRETTSÉGI PONT (max. 200 pont) 

Képzési terület Szak Érettségi pont 1. Érettségi pont 2. 

agrár minden szak

biológia, fizika, földrajz, egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, 

szerb, szlovák), informatika, kémia, matematika, természettudomány, digitális kultúra, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, 

faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és 

marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek 

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

alapismeretek, vegyipari alapismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és 

vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar 

ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, 

gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, 

kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész 

ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi 

ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózás technikai ismeretek, 

közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek

biológia, fizika, földrajz, egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, 

szerb, szlovák), informatika, kémia, matematika, természettudomány, digitális kultúra, 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, 

faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és 

marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek 

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

alapismeretek, vegyipari alapismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és 

vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar 

ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, 

gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, 

kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, 

mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész 

ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi 

ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, 

élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózás technikai ismeretek, 

közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti 

gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, 

mechatronikai ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és 

logisztikai ismeretek

bölcsészet-

tudomány

külön fel nem 

sorolt szakok

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

bölcsészet-

tudomány

anglisztika 

alapképzési szak
angol nyelv (E)

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai 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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bölcsészet-

tudomány

germanisztika 

[német] 

alapképzési szak

német nyelv

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

bölcsészet-

tudomány

magyar 

alapképzési szak
magyar nyelv és irodalom

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

bölcsészet-

tudomány

pszichológia 

alapképzési szak
biológia (E)

angol nyelv vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv 

vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

bölcsészet-

tudomány

régészet 

alapképzési szak
történelem (E)

angol nyelv vagy biológia vagy digitális kultúra vagy fizika vagy francia nyelv vagy földrajz vagy 

latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

bölcsészet-

tudomány

történelem 

alapképzési szak
történelem

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

bölcsészet-

tudomány

újlatin nyelvek 

és kultúrák 

[francia] 

alapképzési szak

francia nyelv

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek
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bölcsészet-

tudomány

újlatin nyelvek 

és kultúrák 

[olasz] 

alapképzési szak

olasz nyelv

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

bölcsészet-

tudomány

újlatin nyelvek 

és kultúrák 

[spanyol] 

alapképzési szak

spanyol nyelv

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, oktatási alapismeretek, pedagógia 

ismeretek, pedagógiai ismeretek

gazdaság-

tudományok
minden szak

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

informatika (E), digitális kultúra (E), matematika (E), történelem (E), földrajz (E), állampolgári 

ismeretek (E), fenntarthatóság (E)

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

digitális kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság , 

informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-

idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 

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

vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű 

ügyviteli ismeretek

informatika minden szak matematika

matematika, fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia,, informatikai 

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

elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-

üzemvitel), kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, 

gépészeti alapismeretek, 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

jogi
minden 

alapképzési szak

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

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

ismeretek, filozófia, 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) magyar nyelv és 

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

ismeretek, filozófia, 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

jogász osztatlan 

mesterképzési 

szak

történelem (E), idegen nyelv (angol francia latin nyelv német olasz orosz spanyol) (E), magyar 

nyelv és irodalom (E), matematika (E) vagy filozófia (E)

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

irodalom, matematika vagy filozófia 
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műszaki
külön fel nem 

sorolt szakok

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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
anyagmérnöki 

alapképzési szak
matematika vagy kémia

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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
biomérnöki 

alapképzési szak
matematika

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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

molekuláris 

bionika mérnöki 

alapképzési szak

matematika vagy kémia

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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
vegyészmérnöki 

alapképzési szak
matematika vagy kémia

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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
villamosmérnöki 

alapképzési szak
matematika

matematika, biológia, fizika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, informatika, digitális kultúra, 

kémia, történelem, természettudomány, 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, 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

művészet minden szak gyakorlati vizsga

művészetközvetí

tés
minden szak gyakorlati vizsga

orvos- és 

egészség-

tudomány

minden 

alapképzési szak

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

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

egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti 

gazdaságtan), 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, német, olasz, orosz, spanyol), természettudomány, 

egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti 

gazdaságtan), szociális alapismeretek, egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi 

technikai ismeretek, szociális ismeretek

orvos- és 

egészség-

tudomány

általános orvos 

osztatlan 

mesterképzési 

szak

biológia (E) fizika (E) vagy kémia (E)

orvos- és 

egészség-

tudomány

fogorvos 

osztatlan 

mesterképzési 

szak

biológia (E) fizika (E) vagy kémia (E)

orvos- és 

egészség-

tudomány

gyógyszerész 

osztatlan 

mesterképzési 

szak

biológia (E) vagy fizika (E) vagy kémia (E) biológia (E) vagy fizika (E) vagy kémia (E)
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pedagógus-

képzés

külön fel nem 

sorolt szakok

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

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

oktatási alapismeretek, egészségügyi 

alapismeretek, szociális 

alapismeretek, informatikai 

alapismeretek

pedagógia ismeretek, pedagógiai 

ismeretek, egészségügy ismeretek, 

egészségügyi ismeretek, egészségügyi 

technika ismeretek, egészségügyi 

technikai ismeretek, szociális 

ismeretek, képző- és iparművészet 

ismeretek, informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, sport 

ismeretek, képző- és iparművészeti 

ismeretek, egyházzenész ismeretek, 

gyakorlatos színész ismeretek, jazz-

zenész ismeretek, népzenész 

ismeretek, klasszikus zenész 

ismeretek, táncos ismeretek, egy 

ágazaton belüli specializáció szakmai 

érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek, 

gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-

zenész-ismeretek, klasszikuszenész-

ismeretek, népzenész-ismeretek, 

táncos ismeretek)

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [angol 

nyelv és kultúra 

tanára]

angol nyelv (E)

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[biológiatanár]

biológia

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [dráma- 

és 

színházismeret-

tanár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [ének-

zene tanár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[etikatanár]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[fizikatanár]

fizika

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[földrajztanár]

földrajz

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [francia 

nyelv és kultúra 

tanára]

francia nyelv

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[informatikataná

r (digitális 

kultúra tanára)]

matematika
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pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[kémiatanár]

kémia

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[könyvtárostaná

r]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [latin 

nyelv és kultúra 

tanára]

latin nyelv

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [magyar 

nyelv és 

irodalom szakos 

tanár]

magyar nyelv és irodalom

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[matematikatan

ár]

matematika

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[mozgóképkultúr

a és 

médiaismeret-

tanár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [német 

és nemzetiségi 

német nyelv és 

kultúra tanára]

német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom 

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [német 

nyelv és kultúra 

tanára]

német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [olasz 

nyelv és kultúra 

tanára]

olasz nyelv

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [orosz 

nyelv és kultúra 

tanára]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy orosz nyelv vagy bolgár nyelv vagy horvát nyelv 

vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy lengyel nyelv 

vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy ukrán 

nyelv , állampolgári ismeretek vagy digitális kultúra vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német 

nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy olasz nyelv 

vagy spanyol nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [román 

és nemzetiségi 

román nyelv és 

kultúra tanára]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és 

irodalom vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy olasz nyelv vagy spanyol nyelv 

vagy portugál nyelv vagy állampolgári ismeretek vagy digitális kultúra vagy német nyelv vagy 

német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [spanyol 

nyelv és kultúra 

tanára]

spanyol nyelv
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pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [szerb és 

nemzetiségi 

szerb nyelv és 

kultúra tanára]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és 

irodalom vagy bolgár nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy lengyel nyelv vagy orosz nyelv vagy szlovák nyelv vagy 

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

ukrán nyelv, állampolgári ismeretek vagy digitális kultúra vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy 

német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy olasz 

nyelv vagy spanyol nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [szlovák 

és nemzetiségi 

szlovák nyelv és 

kultúra tanára]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és 

irodalom vagy bolgár nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát 

(nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy lengyel nyelv vagy orosz nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb 

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

nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

állampolgári ismeretek vagy digitális kultúra vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv 

vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy 

spanyol nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés [technika- 

és tervezés-

tanár]

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy 

természettudomány vagy bányászat ismeretek vagy gépészet ismeretek vagy informatika 

ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek vagy 

környezetvédelmi ismeretek vagy közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek vagy 

vegyész ismeretek vagy vegyipar ismeretek vagy vegyipari ismeretek vagy villamosipar és 

elektronika ismeretek vagy vízügyi ismeretek vagy elektronikai alapismeretek vagy gépészeti 

alapismeretek vagy informatikai alapismeretek vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) vagy közgazdasági 

alapismeretek (üzleti gazdaságtan) vagy vegyipari alapismeretek

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[természettudo

mány-

környezettan 

szakos tanár]

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy 

természettudomány vagy elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 

(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek vagy bányászat 

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

elektronika ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

informatika ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész 

ismeretek, vízügyi ismeretek

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy 

természettudomány vagy elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 

(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek vagy bányászat 

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

elektronika ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

informatika ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész 

ismeretek, vízügyi ismeretek

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[testnevelő 

tanár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[történelemtaná

r]

történelem

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[vizuáliskultúra-

tanár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[zenetanár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

osztatlan tanári 

képzés 

[zeneművésztan

ár]

gyakorlati vizsga

pedagógus-

képzés

szakoktató 

alapképzési szak
gyakorlati vizsga
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sporttudomány
külön fel nem 

sorolt szakok

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

sporttudomány
edző alapképzési 

szak
gyakorlati vizsga

társadalom-

tudomány
minden szak

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

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

médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, szociális ismeretek

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

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

médiaismeret, informatikai alapismeretek, szociális alapismeretek, informatika ismeretek, 

informatikai ismeretek, szociális ismeretek

természet-

tudomány

külön fel nem 

sorolt szakok

biológia, fizika, földrajz, informatika, digitális kultúra kémia, matematika, természettudomány, 

történelem, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 

elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek, bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, 

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

ismeretek

biológia, fizika, földrajz, informatika, digitális kultúra kémia, matematika, természettudomány, 

történelem, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 

elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek, bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, 

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

ismeretek

természet-

tudomány

biológia 

alapképzési szak
biológia vagy kémia vagy természettudomány

biológia, fizika, földrajz, informatika, digitális kultúra kémia, matematika, természettudomány, 

történelem, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 

elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek, bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, 

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

ismeretek

természet-

tudomány

fizika 

alapképzési szak
matematika

biológia, fizika, földrajz, informatika, digitális kultúra kémia, matematika, természettudomány, 

történelem, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 

elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek, bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, 

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

ismeretek

természet-

tudomány

kémia 

alapképzési szak
kémia vagy matematika

biológia, fizika, földrajz, informatika, digitális kultúra kémia, matematika, természettudomány, 

történelem, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 

elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek, bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, 

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

ismeretek

természet-

tudomány

matematika 

alapképzési szak
matematika vagy fizika vagy informatika vagy digitális ismeretek

biológia, fizika, földrajz, informatika, digitális kultúra kémia, matematika, természettudomány, 

történelem, elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, 

környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 

elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek, bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, 

környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, informatika ismeretek, 

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

ismeretek


