MINIMUM-PONTHATÁROK, VALAMINT MEGSZŰNŐ/ÁTALAKULÓ SZAKOK FRISSÍTETT LISTÁJA
2017
Sok mindent lehetett már korábban tudni a 2017-es felvételiről: például azt, hogy ismét központi - és
igen magas - ponthatárokat húznak több tucat szakon, így például a gazdasági képzésekre jelentkezők
kitűnő érettségi, nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi nélkül nem szerezhetnek majd állami
ösztöndíjas helyet. Hasonlóan nehéz a bejutás a jogi képzésre is.
A 2017-es felvételi minimum-ponthatárai
A következő listában csak azokat a szakokat találjátok meg, amelyeken a 280-as általános
minimum-ponthatártól eltérő alsó limitet határoztak meg. Fontos tudni, hogy ezek természetesen
nem a végleges ponthatárok, azt jelzik, hogy ez alatt a ponthatár alatt nem lehet bejutni az adott
szakra.
Agrár képzési terület
lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki: 320
tájrendező és kertépítő mérnöki: 325
állatorvosi: 400
agrármérnöki: 300
erdőmérnöki: 300
Bölcsészettudomány
anglisztika: 320
közösségszervezés – kulturális szakirány: 310
közösségszervezés – ifjúsági szakirány: 310
közösségszervezés – humánfejlesztő szakirány: 310
magyar: 310
ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány: 310
ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány: 310
ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány: 310
pszichológia: 435
régészet: 340
szabad bölcsészet: 340
történelem: 320

Gazdaságtudományok
alkalmazott közgazdaságtan: 458
emberi erőforrások: 443
gazdálkodási és menedzsment: 440
kereskedelem és marketing: 449
nemzetközi gazdálkodás: 460
pénzügy és számvitel: 450
turizmus-vendéglátás: 420
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés: 465
Jogi képzési terület
jogász: 460
igazságügyi igazgatási: 424
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási: 410
Műszaki képzési terület
építészmérnöki: 330
műszaki menedzser: 320
Orvos- és egészségtudomány
általános orvos: 380
fogorvos: 390
gyógyszerész: 385
Pedagógusképzési terület
tanár: 305
gyógypedagógia: 310
Sporttudomány
sport és rekreációszervezés (rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirány): 320
sport és rekreációszervezés (sportszervező szakirány): 320
Társadalomtudomány
kommunikáció és médiatudomány: 455
nemzetközi tanulmányok: 465
politikatudomány: 320
szociológia: 320

Több mint harminc - eddig alapképzésben vagy osztatlan képzésben megjelölhető - szakot számol fel
az oktatásirányítás.
A megszűnő, illetve átalakuló szakok teljes (frissített) listája
Agrár képzési terület
állattenyésztő mérnöki,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2017-től vidékfejlesztési agrármérnökire módosul
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki,
növénytermesztő mérnöki.
Bölcsészettudomány képzési terület
andragógia
A történelem régészet szakirányú alapképzési szak 2017. évi keresztféléves képzésben hirdethető
utoljára, ezt követően a szakirány csak önállóan, régészetként indulhat.
Gazdaságtudományok képzési terület
gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés (osztatlan képzésként indul a jövőben)
közszolgálati
Műszaki képzési terület
had- és biztonságtechnikai mérnöki
Művészet képzési terület
építőművész (osztatlan) csak alapképzésben indul
film- és videoművészet: gyártásvezető
film- és videoművészet: kameraman
film- és videoművészet: filmdramaturg (osztatlan)
a mozgókép alapszak kiegészül kameraman, gyártásszervező, dramaturg szakirányokkal
iparművészet: alkalmazott látványtervezés, ami látványtervezésre módosul.
iparművészet: design- és művészetelmélet, ami designkultúrára módosul.
iparművészet: fémművesség
iparművészet: kerámiatervezés
iparművészet: üvegtervezés
Művészetközvetítés képzési terület
mozgóképkultúra és médiaismeret
elektronikus ábrázolás

képi ábrázolás
kézműves
plasztikai ábrázolás
ének-zene (egyházzene, karvezetés, népzene szakirányokkal), ami zenekultúrára módosul.
Orvos- és egészségtudomány képzési terület
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, ami orvosi diagnosztikai analitikusra
módosul.
Sporttudomány képzési terület
humánkineziológia
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
sportszervező
testnevelő-edző csak edzőre módosul.
Társadalomtudomány képzési terület
kulturális antropológia
politológia, ami már politikatudományként jelölhető meg a szeptemberi felvételinél
társadalmi tanulmányok

