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Melléklet 

 

A 2018/2019 általános felvételi eljárás kapacitás-allokációja és tanulságai 
 

A 2018/2019 tanévben meghirdetett keretszámok 

meghirdetett nappali 

(támogatott) 

nappali 

(önköltséges) 

levelező 

(támogatott) 

levelező 

(önköltséges) 

     

eü. tanár 10-30 1-20 - 1-40 

fizioterápia 10-15 1-20 10-30 1-20 

táplálkozástudomány 10-20 1-15 10-25 1-15 

 

Nappali jelentkezések (zárójelben az elsőhelyes jelentkezések) 

 támogatott önköltséges 

tanári [4 félév 

[egészségügyi tanár]] 19 (9) 1 (0) 

fizioterápia 35 (20) 10 (1) 

táplálkozástudományi 71 (28) 10 (1) 

 

Levelező jelentkezések (zárójelben az elsőhelyes jelentkezések) 

 támogatott önköltséges 

tanári [4 félév 

[egészségügyi tanár]] 0 35 (19) 

fizioterápia 102 (54) 19 (3) 

táplálkozástudományi 170 (107) 44 (6) 

 

 

A kar rendelkezésére bocsátott (kialkudott) kapacitás: 149 fő (csak támogatott) 

 

 
Várható hallgatói létszámok: 

 

 eü. tanár szak 

nappali levelező javaslat 

támogatott önköltséges támogatott önköltséges Csak részidős képzés 

indítása, amennyiben a 

felvehetők száma 15 

fölé emelkedik, a 

teljesidős képzés is 

indítható ??? 

9 1 - 19 

 

fizioterápia szak 

nappali levelező javaslat 

támogatott önköltséges támogatott önköltséges Mindkét munkarend 

indítható, ha a 

teljesidős képzés 

létszáma csökken, csak 

a részidős! 

15 1 30 3 

 

táplálkozástudományi szak 

nappali levelező javaslat 

támogatott önköltséges támogatott önköltséges Mindkét munkarend 

indítható 20 1 25 6 

 

Feltöltött kapacitásunk: 99 fő (50 fő veszteség) 



A jelenlegi felvételi eljárásban alkalmazandó stratégia a veszteség csökkentésére:  
 

� nappali munkarendben megpróbáljuk a tanár szakon kihasználatlan kapacitást a fizioterápia 

és a táplálkozástudományi szakoknál felhasználni (kb. 5-8 fő) 

 

� részidős munkarendben a kapacitást kitöltjük, nem tudunk változtatni. 

 

A jövő évi eljárásra vonatkozóan megfontolandó: 

 
� a tanár szakon inkább a levelezőknél meghirdetni a támogatott férőhelyeket, teljes 

munkaidőben nem hirdetni (bár szakmailag ez a munkarend indokolt, de ha nincs elég 

jelentkező, hiába!) 

 

� a fizioterápia szakon kis mértékben növelni a részidős munkarend kapacitása (kb. 45-50 főre) 

 

� a táplálkozástudományi szakon kis mértékben növelni a teljes és a részidős munkarend 

kapacitása (kb. 5-15 fővel) 

 


