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Ma kiderülnek a felsőoktatási felvételi ponthatárok: van B-terved? 
Ezek a legnépszerűbb érettségivel megkezdhető OKJ-s képzések 

Ma este elérhetővé válnak a 2018-as ponthatárok, így kiderül, ki kerül be a vágyott 

felsőoktatási intézménybe. Ebben az évben 107 ezernél több diák várja az eredményeket, 

az oktatási szakértő szerint azonban azoknak sem érdemes elkeseredniük, akiknek nem 

sikerül bejutniuk a felsőoktatásba, hiszen a továbbtanulásnak számos alternatívája áll 

rendelkezésre. A lényeg, hogy mindig legyen egy B-tervünk is, amivel nem esünk ki a 

tanulás ritmusából. 

Idén a tavalyihoz képest kétezerrel több felvételiző 

várja nagy izgalommal, hogy megtudja, bejutott-e a 

vágyott szakra. Közülük 73 ezren alapképzésre, 18 

ezren mesterképzésre, 11,6 ezren pedig osztatlan 

képzésre jelentkeztek. Ösztöndíjas helyre 93 ezren 

pályáztak. A legtöbben gazdasági, műszaki, 

informatikai és pedagógus képzésekre jelentkeztek 

első helyen, valamint az orvos- és 

egészségtudományi területek is népszerűek voltak. 

Tóth Réka, a Perfekt Zrt. oktatási szakértője szerint 

azoknak, akiknek idén nem az elképzelésük szerint alakul a felvételi, érdemes az 

érdeklődésüknek megfelelő OKJ-s képzést választani. Ezzel ugyanis rövid időn belül, 

rugalmas időbeosztásban szerezhető olyan piacképes szakma, mellyel gyorsan és jó fizetéssel 

el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon. A felnőttképző intézmény adatai alapján érettségi 

után egyre többen végeznek el valamilyen OKJ-s képzést, hiszen ez a lehetőség vonzó 

karrierutat kínál. Ráadásul plusz pontokat is jelenthet a felvételi során, így a következő 

alkalommal még nagyobb eséllyel lehet pályázni a felsőoktatási helyekre. Ezen kívül 

remekül kiegészítheti az egyetemi vagy főiskolai diplomát is. 

Ezért fontos, hogy ne hirtelen csalódottságukban döntsenek a fel nem vett tanulók, hiszen 

más alternatíva is rendelkezésükre áll ahhoz, hogy végül bejussanak álmaik szakjára, vagy 

akár egy másik karrierlehetőséget válasszanak. 

 

Perfekt Zrt. 

A Perfekt Zrt. olyan oktató és kiadó vállalkozás, mely több mint fél évszázada meghatározó szereplője a magyar 

felnőttképzésnek. Piacvezetők közé tartozik a pénzügyi-gazdasági képzések területén, valamint a pénzügyi-

számviteli könyvek kiadásában. A Perfekt Zrt. országos hálózattal, minden megyeszékhelyen kihelyezett 

központtal rendelkezik és komplex képzési szolgáltatást nyújt az oktatáson át egészen a tananyagellátásig és 

vizsgáztatásig. Évente közel 20.000 hallgató vesz részt különféle képzéseiken. 
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