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Tárgy: mesterszintű képzésben, 2009-ben államilag támogatott formában felvehető hallgatói 
létszám meghatározásának előkészítése, figyelemmel a kormányhatározat előterjesztésében 
foglalt szempontokra 
 
Az OKT hosszas vita után a következő kérdésekben foglalt állást: 
 

- a kormányhatározat előterjesztése tervezet, annak feltehetően sok eleme megjelenik 
majd a pályázati kiírásban is, de az Egyetemnek a valós lehetőségeiből és igényeiből, 
nem pedig az előterjesztésben szereplő – „garantált 10-15-25 fő” – számokból kell 
kiindulnia,  

- az Egyetem törekedjen arra, hogy a pályázati igény megfogalmazásakor a lehető 
legtöbb – a 2009-es felvételi eljárásban figyelembe vehető – mesterszakra jelezze 
indítási szándékát (ezzel minél több „garantált” létszámot megszerezzen), 

- a pályázat benyújtásakor a MAB-hoz benyújtott indítási kérelemben szereplő 
minimális létszám 65-75 %-át kell megcélozni államilag támogatott helyre (a BTK és 
a TTK jelezte, hogy az alapképzésben résztvevők számához képest az országosan 
kitűzött 35%-os kerethez képest jelentősen magasabb arányt – kb. 65% – szeretnének 
elérni a mesterképzéseikben), 

- a karok – összhangban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásaival – szakonként meghatározzák azt a 
minimum létszámot, melynél kevesebb jelentkező esetén a szakot nem indítják (ez a 
szám szakonként eltérő, de konszenzus alakult ki a minimum 5 fő kikötésében), 

- a tanári mesterképzési szak – mint pedagógusképzési területen belül lévő egységes 
szak – a kapacitás-akkreditációban szereplő maximális hallgatói létszám (1434 fő) 
alapján kapjon államilag támogatott helyeket, amin belül lehetséges az átcsoportosítás 
(ez esetben az un. „garantált” létszám az érintett karok szerint elegendő), a részidős 
képzésre 2009-ben várható magasabb érdeklődés miatt további 40-50 fővel nagyobb, 
összesen 470 fős felvételi létszámra célszerű pályázni a tanári mesterszakra, 

- 2009-ben a képzési területekre igényelt helyek a felvételi jelentkezések és a felvételi 
eredmények ismeretében az egyes képzési területeken belüli szakokra – az érintett 
karok véleményének figyelembe vételével – átcsoportosíthatóak. (hasonlóan az 
államilag támogatott doktori helyek elosztásához). 
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Melléklet: összesítés a 2009-es felvételi eljárásban figyelembe vehető mesterszakokról 
 


