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Érettségi, felvételi tárgyak 2012-ben 
(Készült a „Közlemény; Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2012-es felsıoktatási felvételi eljárások során” címő dokumentum alapján) 

Figyelem! Minden  felsıoktatási szakra két  (2) tantárgyból „felvételizni” (=érettségizni)! 

Képzési terület Spec. igényő ág, szak Kötelezı tárgy(ak) Választható tárgy(ak) Megjegyzés 

Agrár   biológia, fizika, földrajz, idegen nyelv (A, N), informatika, kémia, matematika  

 állatorvos biológia, kémia  egyik emelt 

 erdımérnöki matematika biológia, fizika, kémia egyik emelt 

Bölcsészettudomány minden szakon más! �  Részletekért lásd az  eredeti, teljes közleményt!  

Informatika  matematika fizika, informatika  

 gazdaságinformatikus matematika biológia, fizika, informatika, történelem  

Jogi és igazgatási jogtudományi magyar, történelem   

 igazgatási  magyar, történelem  

 bőnügyi igazgatási  magyar, történelem, matematika  

 nemzetközi igazgatási  magyar, történelem, egy idegen nyelv (A, F, N, Or, S)  

Gazdaságtudományok közgazdasági matematika gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (A, F, N, Or, S), történelem  

 üzleti  gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (A, F, N, Or, S), matematika, történelem  

 pénzügy és számvitel matematika gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (A, F, N, Or, S), történelem  

Mőszaki  matematika biológia, fizika, informatika, kémia  

 építész (osztatlan) matematika fizika egyik emelt 

 építészmérnöki matematika fizika  

 energetikai mérnök matematika fizika egyik emelt 

 mőszaki menedzser matematika biológia, fizika, informatika, kémia, gazdasági ismeretek, történelem  

Mővészet, Mővészetközvetítés  gyakorlati   

Nemzetvédelmi   magyar, matematika, történelem  

 katonai gazdálkodási matematika angol, gazdasági ismeretek, magyar, történelem, francia  

Orvos- és egészségtudomány orvostudományi biológia fizika, kémia egyik emelt 

 egészségtudományi  biológia, fizika, informatika, kémia, magyar  

 egészségügyi szervezı  biológia, fizika, informatika, kémia, egy idegen nyelv (A, F, N, S)  

Pedagógusképzés   magyar ,biológia, idegen nyelv (A, F, N, Or, S), matematika, történelem  

 gyógypedagógia magyar  egy idegen nyelv (A, F, N, Or), biológia  

Sporttudomány testnevelés-edzı testnevelés biológia, történelem  

 testkultúra  testnevelés, idegen nyelv (A, F, N, Or, S), biológia, magyar, történelem  

Társadalomtudomány   egy idegen nyelv (A, F, N,Or, S), magyar, matematika, társ.ismeret, történelem  

 kulturális antropológia  földrajz, magyar, társadalomismeret, történelem  

Természettudomány   biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika  

 földrajz  biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, történelem   

 matematika matematika biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia  
 


