
Veszprémi Érseki Főiskola Pontszámítás a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

ÉRETTSÉGI PONT (max. 200 pont)

Képzési terület Szak Érettségi pont 1. Érettségi pont 2. 

Pedagógus-

képzés és 

hitélet

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; angol nyelv és kultúra 

tanára]] 

angol

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek)

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; dráma- és színházismeret-

tanár]]

gyakorlati vizsga (dráma)

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek)

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; informatikatanár (digitális 

kultúra tanára)]]

fizika v. informatika v. matematika v. egy ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek)

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár]]

magyar nyelv és irodalom

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek)

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár; német nyelv és kultúra 

tanára]]

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

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek)

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-

nevelőtanár]]

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 

vizsgatárgy (egyházzenészismeretek)

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, egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 

(egyházzenészismeretek)

Társadalom-

tudomány
szociális munka

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem 

v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. egy 

szakmai előkészítő vizsgatárgy

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

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.


