
35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről 
 

1. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez - I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

A 2015. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 A B C 

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont 

2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint 

idegen nyelv 

május 4., 8.00 

3. matematika matematika május 5., 8.00 

4. történelem történelem május 6., 8.00 

5. angol nyelv angol nyelv május 7., 8.00 

6. német nyelv német nyelv május 8., 8.00 

7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom május 11., 8.00 

8. informatika - május 12., 8.00 

9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv május 12., 14.00 

10. biológia biológia május 13., 8.00 

11. társadalomismeret - május 13., 14.00 

12. kémia kémia május 14., 8.00 

13. földrajz földrajz május 14., 14.00 

14. - informatika május 15., 8.00 

15. belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek 

május 15., 14.00 

16. fizika fizika május 18., 8.00 

17. - rajz és vizuális kultúra május 18., 14.00 

18. egészségügyi alapismeretek, elektronikai 

alapismeretek, építészeti és 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 

szakmai előkészítő tárgyak május 19., 8.00 

19. francia nyelv francia nyelv május 20., 8.00 

20. - filozófia május 20., 14.00 

21. olasz nyelv olasz nyelv május 21., 8.00 

22. - mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május 21., 14.00 

23. spanyol nyelv spanyol nyelv május 22., 8.00 

24. orosz nyelv, 

arab nyelv, beás nyelv, bolgár nyelv, finn 

nyelv, holland nyelv, horvát nyelv, japán 

nyelv, kínai nyelv, lengyel nyelv, lovári 

nyelv, portugál nyelv, román nyelv, szerb 

nyelv, szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán 

nyelv, újgörög nyelv 

orosz nyelv, egyéb nyelvek május 26., 8.00 

25. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, 

pszichológia 

május 26., 14.00 

 

A 2015. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 A B C 

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 

2. szóbeli vizsgák - június 4-11.  

3. - szóbeli vizsgák június 15-26.  

 


