
A mes ter kép zés át struk tu rá ló dá sa a je lent ke zé sek 
tük ré ben (2007—2010)

A mes ter kép zés re je lent ke zõk szá má nak ala ku lá sa

Az el sõ bo lo gnai tí pu sú alap sza kok 2004-ben és 2005-ben in dul tak, ek kor még csak egy faj ta kí -
sér le ti jel leg gel; a tel jes át ál lás a kö vet ke zõ év ben, 2006-ban va ló sult meg, ami kor is több mint
het ven hat ezer hall ga tó kezd te meg alap sza kos (BA/BSc) ta nul má nya it. A bo lo gnai rend szer má -
so dik szint jét ké pe zõ mes ter sza kok né mi ké sés sel kö vet ték az alap sza kok in du lá sát. 2007-ben
még csak mint egy öt száz fõ, 2008-ban va la mi vel több mint négy ezer hall ga tó kezd te meg mes -
ter kép zés ben ta nul má nya it. A mes ter kép zés 2009-ben vett iga zán len dü le tet, az akkreditációs fo -
lya mat elõ re ha lad tá val egy re nö vek võ szá mú meg hir de tett kép zés nek, va la mint a bõ vü lõ szak kí -
ná lat nak kö szön he tõ en eb ben az év ben már több mint ti zen hét ezer je lent ke zõ nyúj tot ta be el sõ

Mesterképzések

A jelentkezôk számának alakulása és a 2010-es jelentkezôk
néhány jellemzôje 

Bódi Emese – Kiss László

� A mes ter kép zés 2008-ben in dult gyors vo lu men nö ve ke dé se a kép zés bel sõ szer ke ze té nek át -
ala ku lá sá hoz, a kép zé si te rü le tek egy más hoz vi szo nyí tott sú lyá nak, il let ve a mes ter sza kos je lent -
ke zé sek nép sze rû sé gi lis tá já nak erõ tel jes meg vál to zá sá hoz ve ze tett. A ta nul mány el sõ ré szé ben a
mes ter sza kos je lent ke zé sek ala ku lá sát, a mes ter kép zés kép zé si te rü le ti, sza kos struk tú rá já nak
vál to zá sát vizs gál juk a mes ter sza kos je lent ke zé sek szám ada ta i nak tük ré ben.
A má so dik rész a 2010-es mes ter sza kos je lent ke zõk né hány de mog rá fi ai jel lem zõ jé nek, va la -
mint elõ kép zett sé gé nek vizs gá la tá val fog lal ko zik, majd egy rend kí vül kur rens, ám még is meg-
 le he tõ sen ke vés sé ku ta tott te rü let, a mes ter szint re emelt ta nár kép zés kér dé sét jár ja kö rül –
ugyan csak a je lent ke zé si sta tisz ti kák ada ta i nak fel hasz ná lá sá val. �
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he lyen mes ter kép zés re fel vé te li ké rel mét, és ti zen két ezer új mes ter sza kos hall ga tót fel is ve het -
tek az in téz mé nyek. 

1. táb lá zat. Mes ter sza kok ra je lent ke zõk szá má nak ala ku lá sa fel vé te li el já rá son ként, 2007—2010 
(K = keresztfélév, Á = általános, P = pót)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Hoz zá já rult eh hez a nagy lét szám emel ke dés hez az is, hogy eb ben az év ben vé gez tek elõ -
ször na gyobb szám ban az új alap sza kos kép zé sek hall ga tói. A je lent ke zé si és fel vé te li ada tok ból
jól lát szik a mes ter kép zé sek 2009-es fel fu tá sa – a nö ve ke dés a kö vet ke zõ év ben is foly ta tó dott,
az elsõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk szá ma meg kö ze lí tet te a hu szon ötez ret, a vé gül fel vé -
telt nyer te ké pe dig ti zen hat ezer fö lé emel ke dett. A mes ter kép zé sek sú lyá nak nö ve ke dé sét jól
jel zi az el sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk ará nyá nak vál to zá sa az ös  szes je lent ke zõn be lül
(1. táblázat). 

Csak az ál ta lá nos fel vé te li el já rá so kat te kint ve is lát ha tó (1. ábra) a mes ter kép zé sek rész ará -
nyá nak erõ tel jes emel ke dé se – míg 2008-ban még az ös  szes je lent ke zõ mind ös  sze 6,22, ad dig
2010-ben már a je lent ke zõk 17,67%-a je lölt meg el sõ he lyen va la mely mes ter kép zést. A vál to zás
a ke reszt fél éves el já rá sok ese té ben még erõ tel jes eb ben lát ha tó: 2010-ben az ezen fel vé te li el já rás
ke re té ben je lent ke zõk több mint há rom ne gye de el sõ he lyen mes ter kép zé si szak ra kí vánt fel vé telt
nyer ni (2. ábra). 

A mes ter sza kok ra je lent ke zõk meg osz lá sá nak ala ku lá sa 
mun ka ren dek sze rint

Ha az el sõ he lyes mes ter sza kos je lent ke zé sek mun ka ren dek sze rin ti meg osz lá sá nak ala ku lá sát
vizs gál juk, a nap pa li mun ka rend tér nye ré sét fi gyel het jük meg, el sõ sor ban a le ve le zõ kép zé sek
ro vá sá ra.
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1. áb ra. El sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk ará nya az ös  szes je lent ke zõn be lül az ál ta lá nos fel vé te li el já -
rá sok (Á) so rán (min den mun ka rend és fi nan szí ro zá si for ma)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

2. áb ra. El sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk ará nya az ös  szes je lent ke zõn be lül a ke reszt fél éves fel vé te li
el já rá sok so rán (K) (min den mun ka rend és fi nan szí ro zá si for ma)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Míg 2008-ban az el sõ he lyen mes ter szak ra je lent ke zõk mint egy há rom ne gye de még le ve le zõ
kép zést pá lyá zott meg, ad dig 2010-re már a nap pa li mun ka rend re je lent ke zõk ke rül tek több ség be. 

A mes ter kép zés je lent ke zõ i nek mun ka ren dek sze rin ti meg osz lá sa ez zel együtt to vább ra is
erõ tel je sen el tér a töb bi kép zé si szin té tõl: az el sõ he lyen alap kép zés re és fel sõ fo kú szak kép zés re
je lent ke zõk 2010-ben több mint 70, az egy sé ges, osz tat lan kép zést vá lasz tók több mint 80%- ban
a nap pa li mun ka ren det pre fe rál ták. 

A nap pa li kép zé sek re je lent ke zõk ará nya leg na gyobb mér ték ben a böl csé szet tu do má nyi, va la -
mint a tár sa da lom tu do má nyi mes ter kép zé se ket vá lasz tók kö ré ben nõtt meg. Ma gas a nap pa li mun -
ka ren det pre fe rá lók ará nya az in for ma ti kai te rü le ten is, ki emel ke dik azon ban eb bõl a szem pont ból
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a kis lét szá mú mû vész kép zés, va la mint a ter mé szet tu do má nyi kép zés. Utób bi ak ese té ben már
2008-ban is ma gas volt a nap pa li mun ka rend re je lent ke zõk ará nya, és ez a kö vet ke zõk ben még to -
vább is emel ke dett. Ér de kes, hogy mi köz ben min den más te rü le ten leg alább 10–20%-kal emel ke -
dett az el sõ he lyen nap pa li mun ka ren det meg je lö lõk ará nya, ad dig az ag rár kép zés ben nem volt ér -
de mi vál to zás; 2010-ben lé nye gé ben ugyan olyan arány ban osz lot tak meg a je lent ke zõk a nap pa li és
a le ve le zõ mun ka ren dek kö zött, mint a két év vel ko ráb bi fel vé te li el já rás so rán. 

3. áb ra. El sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk meg osz lá sa mun ka ren dek sze rint (min den fi nan szí ro zá si 
for ma; ál ta lá nos fel vé te li el já rás)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

A mes ter kép zés re je lent ke zõk kép zé si te rü le tek sze rint

A mes ter kép zé sek át struk tu rá ló dá sa jól lát ha tó az el sõ he lyes mes ter je lent ke zé sek kép zé si te rü -
le tek kö zöt ti meg osz lá sá nak ala ku lá sá ban is. 2008-ban csak nem min den ne gye dik el sõ he lyes
mes ter kép zés re je lent ke zõ a gaz da ság tu do má nyi te rü le tet cé loz ta meg; ezt a pe da gó gus kép zés, a
tár sa da lom tu do má nyi kép zés, va la mint a mû sza ki és az ag rár kép zés kö vet te. A mes ter szint re
emelt ta nár kép zés ered mé nye ként a pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let erõ tel je sen nö vel te rész -
ará nyát a mes ter kép zé sen be lül: 2010-re már az ös  szes el sõ he lyen mes ter szak ra je lent ke zõ több
mint egy ne gye de ezen a kép zé si te rü le ten kí ván ta foly tat ni ta nul má nya it. Fi gye lem re mél tó a
böl csé szet tu do má nyi mes ter kép zé sek elõ re tö ré se: az el sõ he lyen böl csé szet tu do má nyi mes ter -
kép zés re je lent ke zõk ará nya az ös  szes el sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõn be lül a 2008-as
7,3%-ról 2010-re kö zel 16%-ra emel ke dett. Di na mi ku san nõ a ter mé szet tu do má nyi mes ter kép -
zés sú lya is – az er rõl a kép zé si szint rõl 2008-ban még gya kor la ti lag hi ány zó te rü let 2010-re az
el sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk nek már 6,5%-át von zot ta. 

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 84



FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 85

Mesterképzések

2. táb lá zat. El sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk mun ka rend sze rin ti meg osz lá sa kép zé si te rü le ten ként
(min den fi nan szí ro zá si for ma; ál ta lá nos fel vé te li el já rás)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

A leg nép sze rûbb mes ter sza kok

A je lent ke zõ szám alap ján szá mí tott sza kos nép sze rû sé gi lis ták az alap kép zés ese té ben nagy részt men -
te sek a ko moly moz gá sok tól; az alap sza kos top 10 meg le he tõ sen sta bil, ki sebb vál to zá sok ugyan
meg fi gyel he tõ ek, de a leg több je lent ke zõt von zó alap sza kok kö re évek óta nagy részt változatlan.1

1 Fábri Ist ván: A ha zai fel sõ ok ta tás leg nép sze rûbb szak jai 2009-ben. Fel sõ ok ta tá si MÛ HELY, 2009/1. 62.
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Mint a ko ráb bi ak ban már utal tunk rá, a ma gyar or szá gi mes ter kép zés né mi ké sés sel kö vet te az alap -
kép zés meg in du lá sát, rá adá sul az zal el len tét ben itt nem egy egy sze ri nagy hor de re jû át ál lás ról volt
szó, ha nem sok kal in kább fo ko za tos meg je le nés rõl; a meg hir de tett mes ter sza kok lis tá ja év rõl év re
nõtt, az egyes sza ko kat akk re di tá ló in téz mé nyek kö re és a meg hir de tett kép zé sek szá ma bõ vült. 

Nem meg le põ ezek fé nyé ben, hogy az alap kép zés sza kos top lis tá já val szem ben a leg több je -
lent ke zõt von zó mes ter sza kok lis tá ja igen ko moly át ala ku lá son ment át 2008 és 2010 kö zött. 

Mint a 4. táb lá zat ból lát ha tó, a 2008-as el sõ húsz ból 2010-re mind ös  sze ti zen két szak ma -
radt a top lis tán. A ta ná ri mes ter szak ki emel ke dik a je lent ke zõ szá mot te kint ve, és töb bé-ke vés -
bé sta bil né hány gaz da ság tu do má nyi mes ter szak, a ve ze tés és szer ve zés, a mar ke ting, a pénz -
ügy és a nem zet kö zi gaz da ság és gaz dál ko dás, va la mint a tár sa da lom tu do má nyi te rü let
leg nép sze rûbb mes ter szak ja, a nem zet kö zi ta nul má nyok he lye zé se is. El tûnt vi szont a je lent -
ke zé si lis ta él me zõ nyé bõl az egész ség ügyi szo ci á lis mun ka, a szo ci á lis mun ka, vagy a 2008-
ban még top 20-ban ta lál ha tó két ag rár mes ter szak, a vi dék fej lesz té si ag rár mér nök és a re gi o -
ná lis és kör nye ze ti gaz da ság tan, és hát rébb szo rult a ma gas presz tí zsû Master of Bu si ness
Administra tion (MBA) kép zés is.

3. táblázat. El sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk kép zé si te rü le ten ként 
(min den mun ka rend és fi nan szí ro zá si for ma; ál ta lá nos fel vé te li el já rás)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Az újon nan fel fu tó mes ter sza kok kö zött fõ leg böl csé szet- és tár sa da lom tu do má nyi sza ko kat
(pszi cho ló gia, for dí tó és tol mács, andragógia, tör té ne lem, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány),
va la mint ter mé szet tu do má nyi sza ko kat (geo grá fus, bi o ló gus) ta lá lunk; ezek kö zül több 2009-
ben je lent meg elõ ször a kép zé si kí ná lat ban, és már meg je le né se évé ben a leg több je lent ke zõt
von zó sza kok kö zé ke rült (4. táblázat). 
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4. táb lá zat. A leg nép sze rûbb mes ter sza kok a 2010-es ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban (min den mun ka rend és fi -
nan szí ro zá si for ma; el sõ he lyes je lent ke zé sek)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Mes ter sza kos je lent ke zõk 2010-ben

Ne mek és kor cso port ok sze rin ti meg osz lás

A 2010-es ke reszt fél éves, ál ta lá nos és pót fel vé te li el já rás mes ter sza kos je lent ke zõ i nek de mog rá fi -
ai mu ta tói ér de kes min tá za to kat raj zol nak ki. Ha a ne mek sze rin ti meg osz lást néz zük, lát hat juk,
hogy a nõk – ahogy az ös  szes fel sõ ok ta tás ba je lent ke zõk kö ré ben is meg fi gyel he tõ – je len tõs több -
ség ben van nak a mes ter kép zés be igyek võk kö zött is. Az egyes el já rá so kat kü lön vizs gál va ugyan -
ak kor az lát ha tó, hogy a pót fel vé te li, de kü lö nö sen a ke reszt fél éves el já rás mes ter je lent ke zõi kö ré -
ben va la mi vel ki egyen lí tet tebb a fér fi-nõ arány, mint az ál ta lá nos el já rás je lent ke zõ i nél.  
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4. áb ra. 2010-ben mes ter szak ra je lent ke zõk fel vé te li el já rá son ként, ne mek sze rint (min den mun ka rend és 
fi nan szí ro zá si for ma; el sõ he lyen mes ter szak ra je lent ke zõk)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Még ér de ke seb ben ala kul az egyes el já rá sok je lent ke zõ i nek kor cso por ton kén ti bon tá sa.
A mes ter kép zés ben leg fi a ta labb le het sé ges kor cso por tot – a kép zé si szint re tör té nõ be lé pés fel té -
tel ét je len tõ ko ráb bi dip lo ma szer zés kö vet kez té ben – a 20–22 éves kor osz tály je len ti, õk elv ben
már meg sze rez het ték alap sza kos dip lo má ju kat. Ada ta ink mu tat ják, hogy ez a kor cso port, ha nem
is a leg na gyobb arány ban, de je len tõs mér ték ben ki ve szi ré szét a 2010-es évi mes ter je lent ke zé -
sek bõl is. A leg na gyobb rész arányt mind azo nál tal a 23–25 éve sek te szik ki, a ke reszt fél éves je -
lent ke zõk több mint fe le, az ál ta lá nos el já rás je lent ke zõ i nek több mint egy har ma da ezt a kor cso -
por tot kép vi se li. Egé szen el té rõ vi szont a pót fel vé te li el já rás so rán mes ter kép zés re je lent ke zõk
élet ko ri meg osz lá sa – a leg fi a ta labb kor cso port szin te alig érin tett, míg a har minc év fe let ti ek az
ös  szes je lent ke zõ több mint fe lét ad ják. 

5. áb ra. 2010-ben mes ter szak ra je lent ke zõk fel vé te li el já rá son ként, szü le té si évek sze rint (min den mun ka rend
és fi nan szí ro zá si for ma; el sõ he lyen mes ter szak ra je lent ke zõk)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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A mes ter sza kok ra je lent ke zõk elõ zõ vég zett sé ge

A 2010-es je lent ke zõi adat bá zis alap ján le he tõ sé günk nyí lik ar ra, hogy meg vizs gál juk a na gyobb mes -
ter sza kok je lent ke zõ i nek „fel sõ ok ta tá si elõ tör té net ét”, el sõ sor ban azt a kér dést, mi lyen vég zett ség gel
ren del kez nek, mi lyen ko ráb bi vég zett ség bir to ká ban kí ván nak be lép ni a mes ter kép zés be. 

A 2010-ben el sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk ös  sze sen 25 218 fel sõ fo kú ok le ve let
nyúj tot tak be fel vé te li ké rel mük során.2 Az ok le ve lek tí pu sa alap ján lát ha tó, hogy leg na gyobb
arány ban a ha gyo má nyos fõ is ko lai vég zett ség gel bí rók, va la mint az alap sza kos vég zet tek
kép vi sel te tik ma gu kat, ez a két cso port te szi ki az ös  szes mes ter szak ra je lent ke zõ mint egy
85%-át. A ha gyo má nyos egye te mi vég zett ség gel bí rók lé nye ge sen ki sebb mér ték ben ér dek -
lõd nek a mes ter kép zé sek iránt: ará nyuk az el sõ he lyen mes ter kép zés re je lent ke zõk kö ré ben
nem éri el a 10%-ot.3

6. áb ra. Mes ter sza kos je lent ke zõk a be nyúj tott ok le vél tí pu sa sze rint, 2010 ál ta lá nos fel vé te li el já rás (min den
mun ka rend és fi nan szí ro zá si for ma; csak az el sõ he lyen mes ter szak ra je lent ke zõk)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Az ok le vél tí pu sán túl to váb bi ér de kes sé gek kel szol gál hat an nak vizs gá la ta, hogy az egyes
mes ter sza kok ra mi lyen elõ kép zett ség gel ér kez nek a je lent ke zõk. 

A leg na gyobb mes ter sza ko kat vizs gál va lé nye gé ben egy ér tel mû foly to nos ság lát szik a bi o -
ló gus, va la mint a pszi cho ló gia mes ter szak, va la mint a bi o ló gia és a pszi cho ló gia alap szak (vagy
ha gyo má nyos szak) ese té ben, a bi o ló gus MSc-re és a pszi cho ló gia MA-re je lent ke zõk mint egy
80-80%-a bi o ló gia, il let ve pszi cho ló gia vég zett ség gel ren del ke zik.  

2 A je lent ke zõk ko ráb bi vég zett sé gé nek vizs gá la ta so rán az elem zés hez szük sé ges, ér tel mez he tõ elem szám mi att
csak az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ada ta it dol goz zuk fel.

3 Egy je lent ke zõ ter mé sze te sen több ok le ve let is be nyújt ha tott; ezek ben az ese tek ben a ké sõbb meg szer zett ok le vél
típu sát vet tük fi gye lem be a szá za lé kos meg osz lá sok ki szá mí tá sa kor.
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5. táb lá zat. Bi o ló gus mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

6. táb lá zat. Pszi cho ló gia mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Vi szony lag nagy az át fe dés a kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány mes ter-, va la mint az azo nos
ne vû alap szak kö zött is: az ezen mes ter szak ra je lent ke zõk kö zel két har ma da kom mu ni ká ció és
mé dia tu do mány alap sza kos vég zett ség gel bír; vi szony lag ma gas, 10% fe let ti ugyan ak kor azon
je lent ke zõk ará nya is, akik sza bad böl csé szet sza kos ok le ve lük bir to ká ban kí ván nak kom mu ni -
ká ció és mé dia tu do mány mes ter ta nul má nyok ba kez de ni. Ha son ló an erõs a mes ter szak és va la -
mely (mind két eset ben a ha son ló ne vû) alap szak köz ti to vább lé pé si szán dék a gé pész mér nö ki,
va la mint a nem zet kö zi ta nul má nyok sza kos kép zé sek ese té ben is.

7. táb lá zat. Kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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8. táb lá zat. Gé pész mér nök mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

9. táb lá zat. Nem zet kö zi ta nul má nyok mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

A mes ter sza kok egy má sik cso port ját je len tik azok a kép zé sek, ame lyek az ada tok alap ján
nem épül nek rá egy ér tel mû en va la mely alap kép zés re, alap szak ra (vagy ha gyo má nyos szak ra).
El sõ sor ban a gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let na gyobb mes ter szak ja i nál lát ha tó, hogy a je -
lent ke zõk több, a te rü let (il let ve több eset ben akár más kép zé si te rü le tek) nép sze rû, sok je lent ke -
zõt von zó és sok dip lo mást ki bo csá tó alap szak já ról kö zel azo nos arány ban kí ván ják az adott
mes ter sza kon foly tat ni ta nul má nya i kat. 

Egy ér tel mû en eb be a ka te gó ri á ba tar to zik a pénz ügy mes ter szak. 2010-ben az el sõ he lyen
pénz ügyi mes ter kép zés re je lent ke zõk kö zött a leg töb ben (nagy já ból min den ötödikük) gaz dál ko -
dás és me nedzs ment sza kos ok le vél lel ren del kez tek, de nem sok kal ma rad tak el mö göt tük a
pénz ügy és szám vi tel vég zett sé gû ek sem. Kö zel ha son ló, 7–8%-os arány ban ha gyo má nyos fõ is -
ko lai szin tû gaz dál ko dá si, il let ve al kal ma zott köz gaz da ság ta ni alap sza kos ok le vél bir to ká ban kí -
ván ták pénz ügy mes ter sza kon továbbképezni ma gu kat. 

Kis mér ték ben tér el a pénz ügy mes ter szak tól a ve ze tés és szer ve zés MA. Itt az el sõ he lyes je -
lent ke zõk leg na gyobb há nya da ugyan egy szak ról, a gaz dál ko dá si és me nedzs ment BA-rõl ér ke -
zik, ará nyuk azon ban így sem éri el a 20%-ot. Ér de kes a mû sza ki te rü let rõl ér ke zõ alap sza ko sok
(mû sza ki me ne dzse rek) vi szony lag ma gas, 5% fe let ti rész ará nya a leg na gyobb gaz da ság tu do má -
nyi mes ter szak je lent ke zõi kö zött. 
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10. táb lá zat. Pénz ügy mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

11. táb lá zat. Ve ze tés és szer ve zés mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Még sa já to sabb az em be ri erõ for rás ta nács adó mes ter szak je lent ke zõ i nek ös  sze té te le. A gaz da -
ság tu do má nyi kép zé si te rü let hez tar to zó mes ter szak jól lát ha tó an el sõ sor ban böl csész, tár sa da lom -
tu do má nyi, il let ve pe da gó gu si alap sza kos vagy ha gyo má nyos ok le vél lel bí ró je lent ke zõk szá má ra
nyújt to vább ta nu lá si le he tõ sé get – a leg na gyobb arány ban egy böl csé szet tu do má nyi alap szak, az
andragógia vég zett jei kép vi sel te tik ma gu kat kö rük ben; min den ne gye dik ve ze tés és szer ve zés mes -
ter szak ra el sõ he lyen je lent ke zõ andragógusi alap sza kos vég zett ség gel ren del ke zik. 

12. táb lá zat. Em be ri erõ for rás ta nács adó mes ter szak ra je lent ke zõk a ko ráb bi vég zett ség sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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Köz is me re ti ta nár kép zés re je lent ke zõk 

2006 szep tem be re óta ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re ki zá ró lag mes ter kép zés ke re té ben
van le he tõ ség, az az a rész vé tel fel té te le vagy az an nak meg fe le lõ, (ál ta lá ban) 6 fél éves alap kép -
zés si ke res el vég zé se, vagy a ha gyo má nyos fõ is ko lai, egye te mi szin tû kép zés ben szer zett olyan
vég zett ség meg lé te, amely szin tén meg fe lel a „bo lo gnai” ta ná ri szak kép zett ség be me ne ti fel té -
tele i nek. 2007-ben és 2008-ban ugyan még ke rül tek meg hir de tés re, ki egé szí tõ alap kép zés ke re -
té ben, ré gi rend sze rû, egye te mi dip lo mát adó ta ná ri kép zé sek, de az új kép zé si kí ná lat csak 2009-
ben nyúj tott elõ ször meg fe le lõ szá mú je lent ke zé si le he tõ sé get az (újabb) ta ná ri szak kép zett ség
meg szer zé sé re tö rek võ je lent ke zõk nek. Úgy is le het ne fo gal maz ni, hogy az új kép zé si kí ná lat ki -
ala kí tá sa „meg vár ta” az alap kép zés ben vég zet tek el sõ ge ne rá ci ó ját, és így a ha gyo má nyos kép -
zés ben vég zet tek is in nen tõl csat la koz hat tak új ra a ta ná ri fel sõ ok ta tás ba. Je lent ke zõ szá mok te -
kin te té ben ez a 7. ábrán láthatóan mu tat ko zott meg az adott év ál ta lá nos fel vé te li el já rá sa i ban.

A bo lo gnai rend szer be ve ze té se óta te hát ed dig 2010-ben jelentkez(het)tek a leg töb ben ta nár -
kép zés re, amely nek rend sze re alap ve tõ en szak mai, mû vé sze ti és köz is me re ti ta nár kép zés re ta gol -
ha tó; elõb bi ek ál ta lá ban 3–4 fél éves kép zé si idõ ben vé gez he tõk el és egy ta ná ri szak kép zett sé get
ad nak, a köz is me re ti ta nár kép zés pe dig ti pi ku san 5 fél éves, két szak kép zett sé get adó kép zés.

A kö vet ke zõk ben a köz is me re ti ta nár kép zés re je lent ke zõk kel fog lal ko zunk bõ veb ben, át te -
kint ve azo kat a je lent ke zés- és kép zés be li kü lönb sé ge ket, ame lyek a ha gyo má nyos és a bo lo gnai
rend szer ben vég zett, (újabb) ta ná ri szak kép zett sé get meg sze rez ni vá gyók je lent ke zé si le he tõ sé -
ge it meg ha tá roz zák, il let ve vizs gál va azt a kér dést, va jon a ha gyo má nyos rend sze rû ok le vél lel
ren del ke zõk a 2010. évi fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rá sok ban men  nyi re él tek az új ból ki tel je se dett
kép zé si kí ná lat ad ta le he tõ sé gek kel. Az az há nyan, mely in téz mé nyek be és mely szak kép zett sé -
gek re nyúj tot tak be je lent ke zést, to váb bá az el té rõ je lent ke zé si sza bá lyok ból fa ka dó an mi lyen
kü lönb sé gek ta lál ha tók a ha gyo má nyos és alap kép zés ben vég zett je lent ke zõk vá lasz tá sai kö zött.

7. áb ra. Ta nár kép zés re je lent ke zõk szá ma

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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2010-ben – el té rõ mér ték ben – mind há rom fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás ban adott volt a le he tõ ség
köz is me re ti ta nár kép zés re je lent kez ni: a ke reszt fél éves el já rás ban a je lent ke zõk kö zel száz, az ál ta lá -
nos el já rás ban több mint ezer, a pót fel vé te li el já rás ban pe dig kb. há rom száz ta ná ri meg hir de tés kö zül
vá laszt hat tak. A je lent ke zõk re vo nat ko zó el sõ hang sú lyos meg ál la pí tás az – amely még füg get len az
adott kép zé si rend szer ben vég zet tek szá má tól –, hogy mind há rom fel vé te li el já rás ban a nõi je lent ke -
zõk do mi nan ci á ja mu tat ko zott: szá muk 70–75% kö zött moz gott a je lent ke zõi össz lét szám ban, így el -
mond ha tó, hogy je len leg a nõi je lent ke zõk kö ré ben nép sze rûbb a ta ná ri pá lya vá lasz tá sa.

8. áb ra. A jelentkezôk nemek szerinti megoszlása 2010-ben, minden eljárásban (fô)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

A kor osz tá lyos vizs gá lat sze rint – amely már nem te kint he tõ füg get len nek az adott kép zé si
rend szer tõl – el já rá son ként mást ta pasz tal tunk. Míg az ál ta lá nos el já rás ban a 21–30 év kö zöt ti ek
lét szá ma volt a leg ma ga sabb (az alap kép zés ben fris sen vég zet tek szá ma ál ta lá ban is min dig az
ál ta lá nos el já rás ban a leg na gyobb ará nyú, így õk „fi a ta lít ják” a ta nár kép zés re je lent ke zõk át lag -
élet ko rát is), ad dig a ke reszt fél éves el já rás ban a 41–50, a pót fel vé te li el já rás ban pe dig a 31–40
éves kor osz tály ból je lent kez tek a leg töb ben – utal va ar ra, hogy az e két el já rás ban je lent ke zõk
zöm mel már nem függ nek az adott év ben ki adás ra ke rü lõ dip lo mák tól, vég zett sé gük ko ráb bi
meg szer zé se okán.

Bár a kor osz tá lyos mu ta tók ból is le le het von ni bi zo nyos kö vet kez te té se ket, a „be me ne ti”
vég zett sé gek te kin te té ben sok kal árul ko dóbb az ok le ve lek ki ál lí tá si dá tu ma. A ke reszt fél éves és
pót fel vé te li el já rás ban a be nyúj tott vég zett sé gek csak kö zel 15–20%-a sze re pelt 2008–2010 kö -
zöt ti dá tum mal, és egé szen az 1980-as éve kig egyen le tes el osz tás ban ta lál juk meg a ko ráb ban ki -
ál lí tott dip lo má kat. Az ál ta lá nos el já rás ban, szin tén a fris sen vég zet tek okán, ma ga sabb arány ban
„je lent kez tek” az el múlt há rom év ben szer zett ok le ve lek: a 2008–2010-ben ki ál lí tot tak itt már
35%-át al kot ták az ös  sze sen fel dol go zás ra ke rült vég zett sé gek nek.

A be nyúj tott ok le ve lek nem csak ki ál lí tá si dá tu muk, de a ben nük sze rep lõ kép zé si szint sze -
rint is ta nús kod nak a ha gyo má nyos és bo lo gnai rend szer bõl je lent ke zõk lét szá má ról. A ha gyo -
má nyos fõ is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõk mind há rom el já rás ban a leg ma ga sabb lét szám mal
kép vi sel tet ték ma gu kat, míg az alap kép zés ben vég zet tek lét szá ma csak az ál ta lá nos el já rás ban
te kint he tõ már je len tõ sebb nek (a mes ter fo ko zat tal ren del ke zõk lét szá ma pe dig a köz is me re ti ta -
nár kép zés re va ló je lent ke zés ben egy elõ re sta tisz ti ka i lag el ha nya gol ha tó).
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9. áb ra. Az egyes el já rá sok ban be nyúj tott fel sõ fo kú ok le ve lek (db)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
K = keresztféléves; Á = általános; P = pót

Ér de mes meg em lí te ni azt is, hogy az egyes el já rá sok ban be nyúj tott vég zett sé gek kö zül a leg ma -
ga sabb szám ban a Sze ge di Tu do mány egye tem, a Nyír egy há zi Fõ is ko la, az Eszterházy Kár oly Fõ is -
ko la, il let ve – el sõ sor ban az ál ta lá nos el já rás ban – az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem ál tal ki ál lí -
tott ok le ve lek ke rül tek fel dol go zás ra (az ös  sze sí tés so rán fi gye lem be let tek vé ve az egyes jog elõd
in téz mé nyek, il let ve az in téz mé nyek ko ráb bi el ne ve zé sei is). To váb bá a leg több be nyúj tott je lent ke -
zés és fel vett je lent ke zõ te kin te té ben szin tén ezek az in téz mé nyek so rol ha tók fel, így ál ta lá nos ság ban
el mond ha tó – mert en nek je lent ke zõi szin tû fel dol go zá sá ra nem ke rült sor –, hogy az ugyan ab ban az
in téz mény ben va ló to vább ta nu lás ked ve zõ al ter na tí vát je len tett a fel vé te li zõk szá má ra.

13. táb lá zat. Je lent ke zé sek el sõ ta ná ri szak kép zett ség re in téz mé nyek sze rint (db)*

*Eltérõ mun ka rend és/vagy fi nan szí ro zá si for ma sze rin ti je lent ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel.

Mint aho gyan azt már ko ráb ban le ír tuk, a köz is me re ti ta nár kép zés alap ve tõ en két szak kép -
zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés, amely nek je lent ke zé si sza bá lyai kö zül az egyik leg fon to -
sabb, hogy a je lent ke zõk nek a má so dik ta ná ri szak kép zett sé get is ugyan ab ban az in téz mény ben
(el té rõ kar vá lasz tá sa meg en ge dett) kell meg je löl ni ük, ahol az el sõt, így az egyes in téz mé nyek te -
kin te té ben a má so dik szak kép zett ség re va ló je lent ke zé sek is a fen ti ek hez ha son ló mó don osz lot -
tak meg.
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14. táb lá zat. El sõ ta ná ri szak kép zett ség re fel vé telt nyert je lent ke zõk in téz mé nyek sze rint (fõ)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

Elem zé sünk ed di gi pont já ig te hát már vá laszt kap tunk ar ra a kér dés re, mi lyen arány ban van nak
je len a ha gyo má nyos rend szer ben vég zet tek az ez évi ta nár je lent ke zõk kö ré ben: el sõ sor ban a fõ is -
ko lai vég zett sé gû ek sze ret né nek mes ter kép zés ben is szak kép zett sé get sze rez ni, sok kal ki sebb mér -
ték ben akar ják ma gu kat át-, il let ve to vábbké pez ni az egye te mi dip lo má sok, az alap kép zés ben vég -
zet tek szá ma pe dig vár ha tó an fo lya ma to san nõ ni fog, aho gyan egy re töb ben vég zik el a be me ne ti
fel té tel ként meg ha tá ro zott alap kép zé se ket. (Az azon ban, hogy ál ta lá no san a ta nár kép zés men  nyi re
nép sze rû a kü lön bö zõ je lent ke zé si le he tõ sé gek kö zött, egy újabb ta nul mány tár gya le het ne.)

A kö vet ke zõk ben rö vi den ös  sze fog lal juk, me lyek azok a je lent ke zés- és kép zés be li kü lönb -
sé gek, ame lyek szin tén hoz zá já rul nak – az el sõ sor ban ha gyo má nyos kép zés bõl ér ke zõ – je lent -
ke zõk to vább ta nu lá si haj lan dó sá gá hoz. 

Alap ve tõ kü lönb ség, hogy a BA/BSc ok le vél lel, va la mint a nem ta ná ri fõ is ko lai vég zett ség gel ta ná -
ri pá lyá ra ké szü lõk nek a mes ter kép zés re va ló je lent ke zés kor kö te le zõ en, az ál ta lá nos sza bály sze rint, két
szak kép zett sé get kell vá lasz ta ni uk. Az el sõ szak kép zett ség meg je lö lé sé nek fel té te le az an nak meg fe le lõ
BA/BSc, il let ve fõ is ko lai ok le vél meg lé te, má so dik szak kép zett sé get pe dig az azt meg ala po zó 50
kreditértékû mo dul/elõ ta nul mány si ke res tel je sí té se után le het vá lasz ta ni (nyelv ta ná ri má so dik szak kép -
zett ség ese tén to váb bi fel té tel egy fel sõ fo kú komp lex nyelv vizs ga meg lé te is a vá lasz tott nyelv bõl). 

A ha gyo má nyos fõ is ko lai ta ná ri, egye te mi ta ná ri, egyéb (ál ta lá ban böl csész) egye te mi szin tû, va -
la mint a mes ter fo ko za tú ok le vél lel ren del ke zõk nek vi szont nem kö te le zõ két szak kép zett sé get vá lasz -
ta ni uk, de amen  nyi ben azt vég zett sé gük (és az eset le ges újabb rész is me re ti kép zés ben szer zett is me re -
te ik) le he tõ vé te szi és a fel sõ ok ta tá si in téz mény is en ge dé lye zi, úgy ar ra is van le he tõ sé gük. Ese tük ben
a kép zé si idõ is rö vi debb lesz, mint 5 fél év: õk 2–3 fél éves kép zés ben fog nak részt ven ni. 

A 15. táb lá zat ból lát ha tó, hogy – a je lent ke zé si sza bá lyok ér tel mé ben – az egyes „cso por tok”
szá má ra köz zé tett meg hir de té sek for ma i lag is el té rõ ek (a for mai vál to zá sok be ve ze té sé re a 2010.
évi ál ta lá nos el já rás ban ke rült sor). T/D je lö lést kap tak azon sza kok, ame lyek nek zö mét idén a
fõ is ko lai ta ná ri vég zett sé gû ek pá lyáz ták meg, és ma radt a „meg szo kott”, az egyes szak kép zett sé -
ge ket csak név sze rint meg kü lön böz te tõ el ne ve zés az alap kép zés bõl ér ke zõk nek (il let ve az
egyéb nem ta ná ri fõ is ko lai vég zett sé gû ek nek és adott eset ben a pe da gó gu sok nak).

Az új rend szer ben a pe da gó gu sok hely ze te sa ját sá gos sá vált, õk ugyan is je len leg mind két
for má ra jo go sul tak je lent kez ni: T/D-s je lö lés ese tén egy szak kép zett sé get vá laszt hat nak, T/D
nél kü li szak kép zett ség vá lasz tá sa kor pe dig a pe da gó gia ta ná ri kö te le zõ en vá lasz tan dó el sõ szak -
kép zett ség mel lé egy má so dik szak kép zett sé get is meg kell je löl ni ük (és eb ben az eset ben ne kik
is 5 fél éves kép zés ben kell részt ven ni ük).

A for mai meg kü lön böz te tés alap ján le het sé ges sé vált a T/D és T/D je lö lés nél kü li sza kok ra
„jo go sult” je lent ke zõk leg nép sze rûbb vá lasz tá sa it kü lön is meg vizs gál ni.

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 96



FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 97

Mesterképzések

15. táb lá zat. A vá laszt ha tó kép zé sek vég zett sé gek sze rint

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

16. táb lá zat. Je lent ke zé si he lyek (db) el sõ ta ná ri szak kép zett ség sze rint (je lent ke zés: nem T/D; T/D)*

*   Eltérõ mun ka rend és/vagy fi nan szí ro zá si for ma sze rin ti je lent ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel.
** A 2010K eljárásban az első tanári szakképzettség szerinti T/D jelölés bevezetésére még nem került sor.
For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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17. táb lá zat. Je lent ke zé si he lyek (db) má so dik ta ná ri szak kép zett ség sze rint (je lent ke zés: nem T/D; T/D)*

* El té rõ mun ka rend és/vagy fi nan szí ro zá si for ma sze rin ti je lent ke zé sek fi gye lem be vé te lé vel.
For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.

A rész le te sebb elem zés re leg in kább al kal mas ál ta lá nos el já rás ered mé nye i bõl lát ha tó, hogy
az el sõ ta ná ri szak kép zett sé gek te kin te té ben mind két je lent ke zõi „szfé rá ban” nép sze rû, és ös  sze -
sí tés ben a leg nép sze rûbb az an gol ta ná ri szak kép zett ség volt. Ezen kí vül csak a pe da gó gia ta ná ri
szak kép zett ség volt „kö zös pont”, de eb ben in kább a pe da gó gus vég zett sé gû ek el té rõ pre fe ren ci -
ái játsz hat tak sze re pet, akik egy aránt vá laszt hat ták a pe da gó gia ta ná ri szak kép zett sé get ön ma gá -
ban (T/D for má ban) és meg fe le lõ elõ kép zett ség mel lett egy má so dik szak kép zett ség kí sé re té ben
is (nem T/D for má ban). (Az ál ta lá nos el já rás so rán kü lön ki mu ta tás ke re té ben már ko ráb ban
meg ál la pí tást nyert, hogy a pe da gó gus vég zett sé gû je lent ke zõk több sé ge a pe da gó gia ta ná ri szak -
kép zett sé get je löl te meg mint leg fõbb to vább ta nu lá si le he tõ sé get.)

A má so dik szak kép zett sé gek szám ada tai alap ján leg in kább szin tén az an gol ta ná ri, va la mint az
inkluzív ne ve lés ta ná ra szak kép zett ség te kint he tõ „kö zös el kép ze lés nek”, és az is meg mu tat ko zott,
hogy a „T/D-s” je lent ke zõk – nem meg le põ mó don, hi szen szá muk ra nem volt kö te le zõ – sok kal ki -
sebb mér ték ben je löl tek meg má so dik szak kép zett sé ge ket, mint „nem T/D-s” tár sa ik.

Vé ge ze tül cso por to sí tot tuk mind há rom 2010. évi el já rás je lent ke zõi lét szá mát, el sõ és má so -
dik szak kép zett sé get vá lasz tó, el té rõ kép zé si for má ra jo go sult je lent ke zõk és fel vet tek sze rint
(18. táblázat).

A ta nul mány ban köz zé tett ada tok sze rint ter mé sze te sen csak olyan ered mény hez jut hat tunk
az ös  sze sí tés so rán is, amely a ha gyo má nyos fõ is ko lai ta ná ri vég zett ség gel ren del ke zõk na gyobb
(kb. két szer ak ko ra) ará nyát iga zol ta szám sze rû leg is mind a je lent ke zõi, mind az el sõ szak kép -
zett ség re fel vet tek lét szá má nak te kin te té ben, így va ló ban el mond ha tó, hogy ez a je lent ke zõi kör
a köz is me re ti ta nár kép zé si kí ná lat je len le gi leg na gyobb „ha szon él ve zõ je”.

Kér dés azon ban, a ké sõb bi ek ben ho gyan ala kul majd az alap kép zés ben vég zet tek hely ze te a
ta nár kép zés ben. Az új fel sõ ok ta tá si tör vény ter ve zet egyik hang sú lyos tö rek vé se ugyan is a ta nár -
kép zés osz tat lan rend szer ben tör té nõ meg va ló sí tá sa a je len le gi osz tott kép zés sel szem ben, így is -

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 98



FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 99

Mesterképzések

mét meg ol dás ra vár majd az a fel adat, ami a bo lo gnai rend szer be ve ze té se kor is: ho gyan (és mi -
kor ra lesz) biz to sít ha tó a ta ná ri szak kép zett sé gek re va ló be ju tá si le he tõ ség a ko ráb bi rend szer ben
(il let ve ak kor ra már rend sze rek ben) vég zet tek szá má ra.

18. táb lá zat. A je lent ke zõk meg osz lá sa fel vé te li el já rá son ként 

* n.a.: nincs adat. A 2010K el já rás ban a má so dik szak kép zett sé gek fel dol go zá sa még fel sõ ok ta tá si in téz mé nyi
ha tás kör be tar to zott.
** A 2010P el já rás ban nem ke rül tek meg hir de tés re ál la mi lag tá mo ga tott fi nan szí ro zá si for má jú sza kok.
For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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Futás az autó után
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