
3/2022. számú rektori utasítás 

a felsőoktatási felvételi tájékoztató szerkesztése során rögzítendő maximum létszámadatokról 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) és az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány 

között fennálló az Egyetem által ellátott közfeladatok és egyéb feladatok ellátásának finanszírozásáról 

szóló szerződés végrehajtása érdekében a felsőoktatási felvételi tájékoztató szerkesztése során 

rögzítendő maximum létszámadatokra vonatkozóan az alábbi utasítást adom ki. 

 

 

Az utasítás hatálya 

 

1. § Jelen utasítás hatálya az Egyetem karaira és az Oktatási Igazgatóságra, valamint az ezen szervezeti 

egységekben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. 

 

 

A maximum létszámadatok rögzítése 

 

2. § (1) Az Egyetem karai a felsőoktatási felvételi tájékoztató szerkesztése során kötelesek a rektor által 

képzési területenként és szintenként meghatározott, karokra lebontott maximum létszámadatokat a 

felvi.hu felületen rögzíteni. Az adatok rögzítésének határideje az Oktatási Hivatal által kiadott 

szerkesztési határidőt megelőző munkanap 16:00 óra. 

 

(2) A rektor által meghatározott maximum létszámadatokat az Oktatási Igazgatóság küldi meg a karok 

részére. 

 

A meghirdetett létszámadatok emelése 

 

2/A. §1 Az általános és keresztféléves felvételi eljárások során, a jelentkezési adatok ismeretében, a 

sorrendmódosítási határidő leteltét követően, a felvehető állami ösztöndíjas létszámot képzési 

területenként az oktatási rektorhelyettes és az oktatási igazgató együttes javaslatára a Rektori Vezetői 

Értekezlet határozza meg. 

3. § A felvételi eljárás vonalhúzó szakaszában a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett 

létszám kizárólag a rektor előzetes jóváhagyásával emelhető. 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

4. § (1) Jelen utasítás 2022. november 9. napján lép hatályba. 

 

(2)2 Jelen utasítás módosításával egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem központi felvételi eljárásaiban 

alkalmazandó minimumlétszámokról szóló 1/2019. számú rektori utasítás hatályát veszti.  

 

Pécs, 2022. november 9. 

 
1 Beépítette az utasítás 2023. január 30. napjától hatályos módosítása 
2 Beépítette az utasítás 2023. január 30. napjától hatályos módosítása 



 

 Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

       

 

Záradék 

 

Jelen utasítást a Rektori Vezetői Értekezlet támogatta.  

 

Jelen utasítás módosítását a Rektori Vezetői Értekezlet 9/2023. (01.26.) sz. határozat határozatával 

támogatta. Az utasítás módosításai 2023. január 30. napjától hatályosak. 

 

2023. január 30. 

 

 Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

 


