
Tájékoztató a 2015. évi vizsgaidőszakokban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyakról 

 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban 

vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint a 2015. évi vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a 

vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a 

felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel, és a 

vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintű érettségi vizsga. 

 

Ezek alapján a 2015. évi vizsgaidőszakokban az alábbi vizsgatárgyakból lehet emelt szintű vizsgára jelentkezni: 

 

a) magyar nyelv és irodalom; 

nemzetiségi nyelv és irodalom: horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és 

irodalom, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom; 

történelem (magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelven); 

matematika (magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelven); 

b) idegen nyelv: 

- angol nyelv, arab nyelv, finn nyelv, francia nyelv, héber nyelv, holland nyelv, japán nyelv, kínai nyelv, német nyelv, 

olasz nyelv, orosz nyelv, portugál nyelv, spanyol nyelv; 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § 1) bekezdése szerinti nemzetiségek által használt 

nyelvként elismert nyelvből tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvből a vizsgaszabályzat 12. § (1) bekezdése 

alapján érettségi vizsga tehető: beás nyelv, bolgár nyelv, horvát nyelv, lengyel nyelv, lovári nyelv, román nyelv, szerb 

nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, újgörög nyelv, ukrán nyelv; 

c) latin nyelv; 

d) a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a 

tanítás nyelven letett 

belügyi rendészeti ismeretek; 

biológia; 

fizika; 

földrajz; 

gazdasági ismeretek; 

informatika; 

katonai alapismeretek; 

kémia; 

társadalomismeret; 

testnevelés; 

e) a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű 

iskolákban a tanítás nyelven letett 

egészségügyi alapismeretek; 

elektronikai alapismeretek; 

építészeti es építési alapismeretek; 

faipari alapismeretek; 

gépészeti alapismeretek; 

informatikai alapismeretek; 

kereskedelmi és marketing alapismeretek; 

környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; 

közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); 

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); 

közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); 

közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); 

mezőgazdasági alapismeretek; 

oktatási alapismeretek; 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2015. évi vizsgaidőszakokban a fenti felsorolásban nem szereplő vizsgatárgyakból 

abban az esetben sem lehet emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezni, amennyiben egy korábbi vizsgaidőszakban a 

vizsgázót az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasították. 


