Tájékoztató a 2012. évi vizsgaidıszakokban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyakról
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban
vizsgaszabályzat) 61/A. §-a szerint a 2012. évi vizsgaidıszakokban emelt szintő érettségi vizsga abból a
vizsgatárgyból tehetı, amely − mint a felsıoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehetı érettségi vizsgatárgy − a
felsıoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében
szerepel, és a vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerint a vizsgatárgyból létezik emelt szintő vizsga.
Ezek alapján a 2012. évi vizsgaidıszakokban az alábbi tárgyakból lehet emelt szintő 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;
nemzetiségi nyelv: horvát nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv, szlovén nemzetiségi nyelv;
magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvő iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem;
magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvő iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika;
b) élı idegen nyelv vizsgatárgy
- angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv;
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 42. §-a szerinti kisebbségek által
használt nyelvként elismert nyelvbıl tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvbıl a vizsgaszabályzat
12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehetı: beás nyelv, bolgár nyelv, horvát nyelv, lengyel nyelv,
lovári nyelv, román nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv, ukrán nyelv;
latin nyelv;
c) a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvő iskolákban a
tanítás nyelvén letett
fizika;
kémia;
biológia;
földrajz;
informatika;
testnevelés;
társadalomismeret;
belügyi rendészeti ismeretek;
gazdasági ismeretek;
d) magyar nyelvő vizsgáztatás esetén
egészségügyi alapismeretek;
elektronikai alapismeretek;
építészeti és építési alapismeretek;
gépészeti alapismeretek;
informatikai alapismeretek;
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek;
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan);
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan);
kereskedelmi és marketing alapismeretek;
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika);
közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel);
mezıgazdasági alapismeretek;
oktatási alapismeretek;
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2012. tanévi vizsgaidıszakokban a fenti felsorolásban nem szereplı
vizsgatárgyakból abban az esetben sem lehet emelt szintő érettségi vizsgára jelentkezni, amennyiben egy korábbi
vizsgaidıszakban a vizsgázót az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasították.

