
Érettségi pontszámítás Milton Friedman Egyetem 24A 

közösségszervezés 
szabad bölcsészet 

választható érettségi vizsgatárgyak: angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz 
nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, héber nyelv, történelem, állampolgári ismeretek, német nemzetiségi nyelv, német 
nemzetiségi nyelv és irodalom, újgörög nyelv, dráma, filozófia, mozgóképkultúra és médiaismeret, biológia, 
társadalomismeret, természettudomány, matematika, földrajz, digitális kultúra, beás nyelv, lovári nyelv, filozófia, 
pszichológia, ének-zene, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: pedagógia ismeretek, pedagógiai ismeretek  

emberi erőforrások 
gazdálkodási- és menedzsment 
nemzetközi gazdálkodás 
pénzügy és számvitel 

választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, 
szerb, szlovák, román, horvát, szlovén, ukrán), nemzetiségi nyelv (és irodalom), informatika, digitális kultúra, matematika, 
történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, közigazgatási ismeretek 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 
alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti 
és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, közlekedési alapismeretek, rendészeti 
alapismeretek, szociális alapismeretek, egészségügyi alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem 
ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai 
ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás 
ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, egészségügy ismeretek, 
egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek, sport 
ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, honvédelmi ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési 
ismeretek, szociális ismeretek 

választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű 
ügyviteli ismeretek, autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari 
gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai 
ismeretek, hajózási 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 

gazdaságinformatikus 

választható érettségi vizsgatárgyak: matematika, fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, idegen 
nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), biológia, földrajz, katonai alapismeretek, honvédelmi 
alapismeretek, gazdasági ismeretek 



választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, 
elméleti gazdaságtan), elektronikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), 
kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, gépészeti alapismeretek, szoftver 

technológia alapismeretei, hardver technológia alapismeretei, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-
vízgazdálkodási alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti 
alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, távközlés ismeretek, 
távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, kereskedelmi 
ismeretek, kereskedelem ismeretek, épületgépészeti ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, gépészet ismeretek, 

mechatronikai ismeretek optikai ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, földmérés ismeretek, 
földmérési ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közlekedés 
ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, nyomdaipari ismeretek, optika ismeretek, 
rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek 
választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: 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 

tanító 

választható érettségi vizsgatárgyak: 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  
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek, egészségügyi alapismeretek, szociális alapismeretek, 
informatikai alapismeretek, egészségi alapismeretek  
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: 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, népzenés ismeretek, klasszikus zenész 
ismeretek, táncos ismeretek 



választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: egyházzenész-ismeretek, 

gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos 

ismeretek 

kommunikáció- és 
médiatudomány 
nemzetközi tanulmányok 
politikatudományok 

választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv, nemzetiségi nyelv (és irodalom), magyar nyelv és irodalom, 
matematika, társadalomismeret, történelem 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: szociális alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: szociális ismeretek 

repülőmérnöki 

matematika vagy fizika 
ÉS 
választható érettségi vizsgatárgyak: matematika, biológia, fizika, földrajz, gazdasági ismeretek, informatika, digitális kultúra, 
kémia, természettudomány 
választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, elektronika alapjai, gépészeti alapismeretek, 
informatikai alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági 
alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan),  közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-
üzemvitel), vegyipari alapismeretek 
választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, 
informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, 
optika ismeretek, optikai ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész 
ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek 
választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: automatikai és elektronikai ismeretek, autó- és 
repülőgép-szerelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási 
technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, mechatronikai ismeretek, szállítmányozási 
és logisztikai ismeretek 

 


