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Érettségi-felvételi « vissza a címlapra

Megvannak a 2017-es pótfelvételi
ponthatárai! Ennyi pont kellett a
legnépszerűbb szakokhoz

Eduline
2017.08.25., 13:31  Frissítve: 2017.08.25., 15:01

Nyilvánosságra hozták a 2017-es pótfelvételi ponthatárait: még a népszerűbb
alapszakokra is be lehetett jutni 300 és 400 közötti pontszámmal, de sok képzésen
csak 280-300 pontra volt szükség.

Forrás: Fülöp Máté

Gazdálkodási és menedzsment, jogász, kereskedelem és marketing - többek  között
ezek tartoznak a pótfelvételi legnépszerűbb alap- és osztatlan képzései közé, évről évre
több száz jelentkező jelöli meg ezeket a szakokat az augusztusi eljárásban.
A pótfelvételin idén is kizárólag önköltséges képzéseket hirdethettek meg az egyetemek
és főiskolák, vagyis akik a "második körben" jutnak be valamelyik felsőoktatási
intézménybe, mindenképpen fizetnek a tanulásért.

Kevés szakon húztak 400 feletti ponthatárt

A legtöbb szakon 300 és 400 közötti pontszám elegendő volt a bejutáshoz, az egyetemi-
főiskolai felvételi legnépszerűbb alapképzését, a gazdálkodási és menedzsmentet a
Budapesti Gazdasági Egyetemen például 284, a Debreceni Egyetemen 286 ponttal el
lehet kezdeni, a Pannon Egyetemen azonban ennél magasabban, 392-nél húzták meg a
ponthatárt. Hasonló a helyzet a fizetős jogászképzéssel, a pótfelvételin a közepes
érettségi és tanulmányi eredményeket szerző diákok is bekerülhettek a szakra,
Szegeden és Debrecenben alig pár ponttal kellett több a minimumponthatárnál - persze
így vállalniuk kell a tandíjfizetést.

…Pályakezdő állások Érettségi 2018 Online tanfolyamok Felvételi 2018 Ponthatárok Pontszámító kalkul

Tweet

Itt van a magyarérettségi
megoldása:... »
Eduline - Érettségi-felvételi

Itt a 2018-as magyarérettségi
megoldása: ilyen... »
Eduline - Érettségi-felvételi

Könnyű feladatsor egy-két
trükkös kérdéssel: az... »
Eduline - Érettségi-felvételi

Töriérettségi: feladatok és
megoldások elsőként... »
Eduline - Érettségi-felvételi

Németérettségi: feladatok és megoldások
elsőként itt!

Vodafone gyakornok (olasz nyelvtudással)
(Mind-Diák Szövetkezet)

Projektvezető asszisztens (gyakornoki pozíció)
(Mind-Diák Szövetkezet)

Gépész mérnök
(Mind-Diák Szövetkezet)

Adattudós
(Mind-Diák Szövetkezet)

Sales/Team Asszisztens
(Mind-Diák Szövetkezet)

További diák állások ›

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI

DIÁK ÁLLÁSOK

Van olyan gimnázium,Van olyan gimnázium,
ahonnan mindenahonnan minden
harmadik... »harmadik... »

Ilyen volt a hétfőiIlyen volt a hétfői
magyarérettségi:magyarérettségi:
időhiánnyal... »időhiánnyal... » Keresés / Rovatok

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli
http://eduline.hu/
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
https://jobline.hu/allasok/162,75,76,49,50,56,65?utm_source=eduline&utm_medium=feedboxtitle&utm_campaign=palyakezdo_allasok
http://eduline.hu/cimke/%C3%A9retts%C3%A9gi+2018
https://onlinetanfolyam.eduline.hu/kepzesek
http://eduline.hu/cimke/felv%C3%A9teli+2018
http://eduline.hu/felveteli_ponthatarok_2017
http://eduline.hu/felveteli_pontszamito_kalkulator
http://twitter.com/share
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/7/magyar_erettsegi_2018_megoldas_szovegertes_SM4SYD
http://eduline.hu/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/7/magyar_erettsegi_2018_megoldas_muelemzes_FIY9ED
http://eduline.hu/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/8/matematika_erettsegi_feladatok_2018_percrol_D7WMOP
http://eduline.hu/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/9/tortenelem_erettsegi_2018_percrol_percre_60UFU9
http://eduline.hu/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/11/nemet_erettsegi_2018_percrol_percre_FMQODG
https://jobline.hu/allas/vodafone_gyakornok_olasz_nyelvtudassal/CL-4572#utm_source=eduline&utm_medium=listing&utm_campaign=ext&utm_content=adv_link
https://jobline.hu/allasok/!20990
https://jobline.hu/allas/projektvezeto_asszisztens_gyakornoki_pozicio/LP-2604#utm_source=eduline&utm_medium=listing&utm_campaign=ext&utm_content=adv_link
https://jobline.hu/allasok/!20990
https://jobline.hu/allas/gepesz_mernok/YM-5442#utm_source=eduline&utm_medium=listing&utm_campaign=ext&utm_content=adv_link
https://jobline.hu/allasok/!20990
https://jobline.hu/allas/adattudos/XW-7187#utm_source=eduline&utm_medium=listing&utm_campaign=ext&utm_content=adv_link
https://jobline.hu/allasok/!20990
https://jobline.hu/allas/salesteam_asszisztens/WX-7702#utm_source=eduline&utm_medium=listing&utm_campaign=ext&utm_content=adv_link
https://jobline.hu/allasok/!20990
https://jobline.hu/allasok/82?utm_source=eduline&utm_medium=allasdoboz&utm_campaign=ext_ajanlo&utm_content=diak_allasok
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/7/magyar_erettsegi_2018_megoldas_szovegertes_SM4SYD
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/7/magyar_erettsegi_2018_megoldas_muelemzes_FIY9ED
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/8/matematika_erettsegi_feladatok_2018_percrol_D7WMOP
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/9/tortenelem_erettsegi_2018_percrol_percre_60UFU9
https://jobline.hu/allasok/82?utm_source=eduline&utm_medium=allasdoboz&utm_campaign=ext_ajanlo&utm_content=diak_allasok
http://eduline.hu/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/6/kozepiskolasok_kulfoldi_tovabtanulas_1WRDUH
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2018/5/7/magyar_erettsegi_feladatok_2018_percrol_per_CXA71V


2018. 05. 11. Megvannak a 2017-es pótfelvételi ponthatárai! Ennyi pont kellett a legnépszerűbb szakokhoz - eduline.hu

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2017/8/25/potfelveteli_ponthatarok_legnepszerubb_szak_UY080O#rss 2/3

A korábbi évek slágerszakjára, a kommunikáció és médiatudományra sem kellett kitűnő
bizonyítvány, a ponthatárok 282 és 400 között mozognak, míg a leendő
óvodapedagógus képzésen 280-412 közötti ponthatárt húztak az egyetemek és a
főiskolák.

A következő táblázatban a legnépszerűbb szakok ponthatárait láthatjátok (mindenhol a
nappali képzést vettük alapul, a többi intézmény ponthatárát itt nézhetitek meg).

Alap- vagy osztatlan
szak

Ponthatár Ponthatár Ponthatár

 gazdálkodási és

menedzsment

 BGE PSZK: 284  DE: 286  PE: 392

 jogász  DE: 287  PPKE: 370  SZTE: 281

 kereskedelem és

marketing

 BGE KKK 282  Edutus

(Budapest): 301

 SZIE (Budapest): 344

 pénzügy és számvitel  BCE

(Székesfehérvár): 352

 BME: 392  METU (magyar

nyelvű): 291

 óvodapedagógus  DE: 307  EJF: 324  KRE (Budapest): 308

 turizmus-vendéglátás  BGE (magyar

nyelven): 282

 GDF (Budapest):

342

 PE: 291

 emberi erőforrások  ZSKE: 288  PE: 280  KRE: 296

 gépészmérnöki  DE: 307  NJE: 364  OE: 396

 programtervező

informatikus

 DE: 311  EKE (Eger): 281  NYE: 308

 kommunikáció és

médiatudomány

 BGE: 290  KJF: 301  METU (magyar

nyelven): 282

Fontos szabály a pótfelvételin, hogy a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július
26-án meghatározottaknál, ha a szakot korábban az általános eljárásban is
meghirdették, illetve a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan
mesterképzésen 280 pont, felsőoktatási szakképzésen 240 pont, mesterképzésen 50
pont), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.

A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a
felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.

EDULINE.HU  

Itt a lista: ezeken a szakokon húzták a
legmagasabb pótfelvételi ponthatárokat
Mely szakokon húzták a 2017-es pótfelvételi legmagasabb

ponthatárait? Mutatjuk a listát. 480 pont - ennyi kellett a Budapesti

Metropolitan Egytem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás

szakjához az idei pótfelvételin, ez volt az idei legmagasabb

ponthatár.
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Pótfelvételi: félmilliós tandíj a
legnépszerűbb szakokon
Pótfelvételin a legtöbb esetben már csak önköltséges szakot

hirdetnek meg, ezért megnéztük, mennyire kell mélyen a zsebbe

nyúlni annak, aki a rendes eljárásban lemaradt. A legnépszerűbb

szak idén is a gazdálkodási és menedzsment volt, amire bőven van

még esély bekerülni pótfelvételin is.
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