
• P O N T H A T Á R O K « 

Ponthatárok a szegedi egyetem nappali tagozatain 
A felsőoktatási intézmények kedden latin-magyar 101 ni 
meghatározták az idei felvételi pontha- latin-matematika 125 -

tárokat, amelyeket aznap éjjel hoztak latin-néprajz 111 ni 
nyilvánosságra a www.felvi.hu internetes latin-ógörög 115 ni 
portálon. Lapunkban a Szegedi Tudo- latin-történelem 107 ni 
mányegyetem karain az idén indított magyar 121 112 
szakok alapképzésben, nappali tagoza- magyar-matematika 134 -

ton megállapított pontszámait közöljük. magyar-néprajz 128 ni 
Az első oszlopban az államilag finanszí- magyar-pedagógia 125 ni 
rozott képzés, a másodikban a költség- magyar-szerb 96 ni 
térítéses oktatás ponthatárai szerepel- matematika-német 107 -

nek. Ahol a listában „ni" var , azokat a matematika-pedagógia 120 -

szakokat, illetve szakpárokat nem indít- matematika-történelem 132 -

ják. német 92 115 

Állam- és jogtudományi Kar 
német-néprajz 135 ni 

Állam- és jogtudományi Kar német-pedagógia 126 ni 
jogász 128 74 német-szerb 103 ni 
munkaügyi kapcsolatok néprajz-olasz 126 ni 

(főiskolai) 121 74 néprajz-pedagógia 127 ni 
társadalombiztosítási néprajz-spanyol 99 ni 

(főiskolai) 120 92 néprajz-szerb 121 ni 
néprajz-történelem 130 ni 

Általános Orvostudományi Kar néprajz-vallástudomány 121 ni 
általános orvos 130 104 olasz 89 ni 
fogorvos 129 101 olasz-pedagógia 99 ni 

orosz 115 92 
Bölcsészettudományi Kar orosz-szerb 92 ni 
altajisztika-angol 111 ni orosz-ukrán 120 ni 
altajisztika-kommunikáció 134 ni összehasonlító 
altajisztika-magyar 120 ni irodalomtudomány 108 ni 
altajiszti ka-néprajz 123 ni pedagógia 129 127 
altajisztika-orosz 119 ni pedagógia-spanyol 111 ni 
altajisztika-történelem 122 ni pedagógia-történelem 121 ni 
amerikanisztika 93 ni pedagógia-vallástudomány 106 ni 
amerikanisztika-ének-zene- pszichológia 138 133 

tanár (főiskolai) 101 ni rajz (főiskolai)-szerb 78 ni 
amerikanisztika-filozófia 89 ni régészet 130 127 
amerikanisztika-francia 129 ni spanyol 91 ni 
amerikanisztika-informatikus szerb-történelem 122 127 

könyvtáros 115 96 szociológia 123 92 
amerikanisztika- történelem 121 76 

kommunikáció 126 94 ukrán 108 ni 
amerikanisztika-magyar 107 ni vallástudomány 116 115 
amerikanisztika-német 95 134 
amerikanisztika-olasz 116 ni Egészségügyi Főiskolai Kar 
amerikanisztika-rajz általános szociális munkás 110 72 

(fősikolai) 107 ni ápoló 96 72 
amerikanisztika-spanyol 100 ni gyógytornász 122 72 
amerikanisztika-történelem 89 ni védőnő 114 72 
angol 109 89 
angol-finnugor 127 ni Gazdaságtudományi Kar 
angol-informatikus közgazdász-gazdálkodási 135 94 

könyvtáros 121 ni 
angol-kommunikáció 131 90 Gyógyszerésztudományi Kar 
angol-matematika 120 - gyógyszerész 97 ni 
angol-néprajz 121 ni 
angol-pedagógia 113 ni juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
angol-szerb 90 ni angol- biológia 91 ni 
bolgár 92 ni a ngol-egészségtanta nár 
bolgár-informatikus (egyetemi) 109 -

könyvtáros 92 ni angol- egészségtantanár 129 ni 
bolgár-szerb 100 ni angol-ének- zenetanár 108 ni 
elméleti nyelvészet 92 ni angol-földrajz 106 ni 
ének-zene-tanár (főiskolai)— angol-informatikus 

pedagógia 104 ni könyvtáros 107 ni 
filozófia 123 103 angol-magyar 74 ni 
filozófia-finnugor 116 - a ngol-művelődésszervező 113 86 
filozófia-informatikus angol-német 122 ni 

könyvtáros 106 ni angol-orosz 88 ni 
filozófia-kommunikáció 127 105 angol-pedagógia 102 ni 
filozófia-latin 119 ni angol-rajz 80 ni 
filozófia-néprajz 104 ni angol-számítástechnika-tanár 98 ni 
filozófia-pedagógia 119 115 angol-tanító 111 ni 
finnugor-francia 134 ni angol-technika 111 ni 
finnugor-kommunikáció 121 - angol-történelem 106 ni 
finnugor-magyar 121 ni biológia-egészségtantanár 
finnugor-német 130 ni (egyetemi) 108 -

finnugor-néprajz 108 ni h i< ilógia-egészségta n tanár 87 ni 
finnugor-történelem 113 ni biológia-fizika 88 ni 
finnugor-vallástudomány 118 - biológia-földrajz 116 104 
francia 84 114 biológia-kémia 110 92 
francia-kommunikáció 127 ni biológia-környezetvédelem 111 92 
francia-pedagógia 129 ni biológia-német 99 ni 
informatikus könyvtáros- biológia-tanító 98 ni 

kommunikáció 132 106 biológia-technika 104 ni 
informatikus könyvtáros- biológia-testnevelő tanár 76 ni 

latin 132 ni egészségtantanár (egyetemi)-
informatikus könyvtáros- gyógypedagógia 94 -

magyar 123 ni egcszségtantanár (egyetemi)-
informatikus könyvtáros- kommunikáció (egyetemi 116 -

német 115 ni egészségtantanár-
informatikus könyvtáros- informatikus könyvtáros 90 ni 

néprajz 115 ni egészségtantanár-magyar 94 90 
informatikus könyvtáros- egészségtantanár-

pedagógia 121 96 művelődésszcrvező 105 96 
informatikus könyvtáros- egúszségtantanár-

történelem 128 106 számítástechnika-tanár 104 ni 
informatikus könyvtáros- egészségtantanár-tanító 92 ni 

vallástudomány 116 ni egészségtan tanár-
kommunikáció-latin 108 ni testnevelő tanár 84 ni 
kommunikáció-magyar 134 120 ének-zenetanár-informatikus 
kommunikáció-német 137 ni könyvtáros 92 ni 
kommunikáció-olasz 119 ni ének-zenetanár-magyar 108 ni 
kommunikáció-orosz 141 114 ének-zenetanár-matematika 106 ni 
kommunikáció-pedagógia 130 ni ének-zenetanár-
kommunikáció-spanyol 131 ni művelődésszervező 94 ni 
kommunikáció-szerb 127 ni ének-zenetanár-
kommunikáció-történelem 132' ni német nemzetiségi 120 ni 
kommunikáció- ének-zenetanár-orosz 114 ni 

vallástudomány 128 ni ének-zenetanár-
latin 95 ni pedagógia 92 ni 

ének- zenetanár-
számítástechnika-tanár 

ének-zenetanár-szlovák 
nemzetiségi 

ének-zenetanár-tanító 
ének-zenetanár-történelem 
fizika-földrajz 
fizika-informatikus 

könyvtáros 
fizika-matematika 
fizika-számítástechnika-tanár 
fizika-technika 
földrajz-informatikus 

könyvtáros 
földrajz-katolikus hittantanár 
földrajz-környezetvédelem 
földrajz-matematika 
földrajz-német nemzetiségi 
földrajz-számítástechnika-

tanár 
földrajz-tanító 
földrajz-technika 
földrajz-testnevelő tanár 
földrajz-történelem 
francia-magyar 
francia-matematika 
francia-művelődésszervező 
francia-testnevelő tanár 
gyógypedagógia-pedagógia 
gyógypedagógia-tanító 
informatikus könyvtáros-

katolikus hittantanár 
informatikus könyvtáros-

magyar 
informatikus könyvtáros-

matematika 
informatikus könyvtáros-

művelődésszervező 
informatikus könyvtáros-

német 
informatikus könyvtáros-

orosz 
informatikus könyvtáros-

pedagógia 
informatikus könyvtáros-

számítástechnika-tanár 
informatikus könyvtáros-

tanító 
informatikus könyvtáros-

technika 
informatikus könyvtáros-

történelem 
katolikus hittantanári-

magyar 
katolikus hittantanári-

művelődésszervező 
katolikus hittantanári-

pedagógia 
katolikus hittantanári-rajz 
katolikus hittantanári-tanító 
kémia-matematika 
kémia-pedagógia 
kémia-számítástechnika-

tanár 
kémia-tanító 
kémia-történelem 
magyar-művelődésszervező 
magyar-német 
magyar-német nemzetiségi 
magyar-orosz 
magyar-rajz 
magyar-számítástechnika-

tanár 
magyar-tanító 
magyar-történelem 
matematika-

művelődésszervező 
matematika-német 
matematika-német 

nemzetiségi 
matematika-rajz 
matematika-

számítástechnika-tanár 
matematika-tanító 
matematika-technika 
matematika-testnevelő tanár 
művelődésszervező-német 
művelődésszervezö-német 

nemzetiségi 
művclődésszervezö-orosz 
művelődésszervező-rajz 
művelődésszervező-román 

nemzetiségi 
művelődésszervező-

számítástechnika-tanár 
művelődésszervező-szlovák 

nemzetiségi 
művelődésszervező-technika 
művelődésszervező-

történelem 
német nemzetiségi-pedagógia 
német nemzetiségi-rajz 
német nemzetiségi-
számítástechnika-tanár 
német nemzetiségi-technika 
német nemzetiségi-testnevelő 

tanár 
német nemzetiségi-

történelem 
német-orosz 
német-pedagógia 

96 ni 

112 ni 
80 ni 

106 ni 
100 ni 

92 ni 
92 ni 
94 ni 

108 ni 

116 ni 
90 -

116 80 
112 104 
125 ni 

117 ni 
109 ni 
96 ni 
78 104 

121 84 
92 ni 

122 ni 
109 ni 
117 ni 
107 ni 
99 ni 

106 -

120 108 

98 ni 

122 92 

107 ni 

92 ni 

121 96 

108 84 

86 ni 

84 ni 

127 92 

113 -

111 -

107 _ 
114 -

104 -

119 ni 
112 120 

100 ni 
80 ni 
94 ni 

127 99 
88 ni 

125 ni 
106 ni 

86 ni 

106 72 
116 100 
124 96 

114 ni 
121 ni 

109 ni 
103 ni 

92 ni 
96 ni 

108 ni 
79 ni 
96 ni 

108 ni 
108 ni 
95 82 

79 ni 

102 ni 

84 ni 
106 76 

122 84 
110 ni 
84 ni 

92 ni 
98 ni 

) 

130 ni 

100 ni 
121 ni 

98 ni 

német-számítástechnika-
tanár 

német-tanító 
német-történelem 
orosz-pedagógia 
orosz-számítástechnika-tanár 
orosz-tanító 
orosz-testnevelő tanár 
orosz-történelem 
pedagógia-számítástechnika-

tanár 
pedagógia-szlovák 

nemzetiségi 
pedagógia-tanító 
pedagógia-technika 
rajz-román nemzetiségi 
rajz-számítástechnika-tanári 
rajz-tanító 
rekreáció 
testnevelő tanár-rekreáció 
román nemzetiségi-

történelem 
számítástechnika-tanár-

technika 
szlovák nemzetiségi-

testnevelő tanár 
tanító-technika 
tanító-testnevelő tanár 
technika-testnevelő tanár 

Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
mezőgazdasági mérnöki (BSc) 

Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
élelmiszer-mérnöki (BSc) 
mezőgazdasági és élelmiszer-

ipari gépészmérnöki (BSc) 

Természettudományi Kar 
alkalmazott fizikus (főiskolai) 
alkalmazott matematikus 
alkalmazott növénybiológus 
angol-biológia 
angol-fizika 
angol-földrajz 
angol-informatikatanár 
biofizikus 
biológia 
biológia-fizika 
biológia-földrajz 
biológia-informatikatanár 
biológia-katolikus hittanár 
biológia-kémia 
biológia-környezettan 
biológia-latin 
biológia-magyar 
biológia-matematika 
biológia-német 
biológia-orosz 
biológia-pedagógia 
biológia-rajz (főiskolai) 
biológia-technika (főiskolai) 
biológia-testnevelő tanár 

(főiskolai) 
biológia-történelem 
biológus 
biológus laboratóriumi 

operátor (főiskolai) 
csillagász 
ének-zenetanár (főiskolai)— 

földrajz 
ének-«enetanár (főiskolail-

matematika 
fizika 
fizika-földrajz 
fizika-informatikatanár 
fizika-matematika 

fizika-testnevelő tanár 
96 ni (főiskolai) 122 -

90 ni földrajz 115 108 
105 ni földrajz-francia 134 -

100 ni földrajz-informatikatanár 110 -

108 ni földrajz-katolikus hittanár 72 -

76 ni földrajz-környezettan 100 86 
99 ni földrajz-magyar 120 -

103 ni földrajz-matematika 111 111 
földrajz-német 115 -

86 ni földrajz-rajz (főiskolai) 
földrajz-technika (főiskolai) 

102 
108 

— 

120 ni földrajz-testnevelő tanár 
106 ni (főiskolai) 102 -

96 80 földrajz-történelem 125 -

90 ni francia-informatikatanár 130 -

89 ni gazdaságinformatikus (BSc) 111 85 
81 ni geográfus 120 110 
73 ni informatikatanár 127 120 
84 75 informatika tanár-

matematika 76 127 
114 ni informatikatanár-német 

informatikatanár-német 
118 — 

90 ni nemzetiségi (főiskolai) 
informatikatanár-technika 

123 -

94 ni (főiskolai) 107 -

84 ni informatika tanár-
80 ni testnevelő tanár (főiskolai) 111 -

84 ni informatikatanár-történelem 120 -

informatikus fizika 107 72 
kémia 120 ni 

80 72 kémia-matematika 
kémia-testnevelő tanár 

92 — 

(főiskolai) 89 -

81 76 klinikai kémikus 96 72 
környezettudományi 116 100 

76 ni közgazdasági programozó 
121 76 matematikus 92 85 

matematika 108 120 
matematika-rajz (főiskolai) 100 -

104 72 matematika-technika 
108 72 (főiskolai) 100 -

98 100 matematikus 119 72 
121 121 műszaki informatikai 108 85 
132 - műszaki informatikai 
131 - (főiskolai) 104 85 
117 - programtervező 
92 72 informatikus (BSc) 117 85 

111 97 programtervező matematikus 108 72 
102 - vegyész 96 72 
118 ni vegyész-fizikus laboratóriumi 
120 - operátor (főiskolai) 108 72 
114 -

101 - Zeneművészeti Főiskolai Kar 
103 104 énekművész, -tanár 120 ni 
123 - fuvola 110 ni 
123 - klarinét 118 ni 
105 - kürt 127 ni 
113 - mélyhegedű 116 ni 
111 - ütőhangszer 127 ni 
127 - zongora 119 ni 
108 - magánénektanár, ének-
104 - kamaraművész (főiskolai) 120 ni 

fagott (főiskolai) 107 ni 
100 - fuvola (főiskolai) 108 ni 
123 - gitár (főiskolai) 112 ni 
123 100 gordonka (főiskolai) 120 ni 

hárfa (főiskolai) 116 ni 
107 95 harsona (főiskolai) 120 ni 
110 72 hegedű (főiskolai) 107 ni 

klarinét (főiskolai) 108 ni 
109 - mélyhegedű (főiskolai) 100 ni 

oboa (főiskolai) 92 ni 
116 - orgona (főiskolai) 108 ni 
120 120 trombita (főiskolai) 120 116 
141 - tuba (főiskolai) 120 ni 
98 - zongora (főiskolai) 100 ni 
92 ni blockflőte (főiskolai) 116 ni 

Pótfelvételi: augusztus 12-ig 
Augusztus 12-ig kell beérkezniük a pótfelvételire elküldött jelentkezési 
lapoknak az adott felsőoktatási intézménybe. 

Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) honlapjának (www.felvi.hu) 
tájékoztatása szerint pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket nem vettek fel első 
menetben, illetve még nem adták be felvételi kérelmüket egyik felsőoktatási 
intézményhez sem. 

A nyári pótfelvételi eljárás „különleges volta és rövid határideje miatt" minden 
felvételiző csak egy intézménybe és egy szakra adhat be jelentkezési lapot. 

A külön erre a célra készült „nyári felvételi" felülnyomásos „A" és a normál 
eljárásban is használt „B" jelentkezési lapok az adott felsőoktatási intézménytől 
szerezhetők be, térítésmentesen. 

Mind az „A" jelentkezési törzslapot, mind pedig a „B" intézményi jelentkezési 
lapot közvetlenül a felsőoktatási intézményhez kell beadni. Utóbbihoz csatolni 
kell azokat az iratokat, bizonyítványmásolatokat, amelyeket az intézmény a 
Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2005. című kiadványban megjelölt - közölte 
az OFI. 

• 
Nem állapított meg jogszabályokra visszavezethető, általánosan kimutatható 

esélyegyenlőtlenséget az idei érettségivel és felvételivel kapcsolatban Takács 
Albert, az állampolgári jogok országos biztosának általános helyettese. 

„Az idei érettségivel és felvételivel kapcsolatban (...) az a véleményem, hogy 
jogszabályokra visszavezethető általánosan kimutatható tényleges esélyegyen-
lőtlenség nem valósult meg" - írta szerdai közleményében Takács Albert. 

Hozzátette: fennmaradt az a tendencia, amely a felvételt nyert hallgatók körében 
„az adott évben érettségizettek dominanciáját mutatja". 

http://www.felvi.hu
http://www.felvi.hu

