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Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre 

 

Vezetői összefoglaló és módszertan 

 

2013. február 5. 

 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát 

nevez meg, amelyek alapján egyes intézményeknek vagy szervezeti egységeknek (karoknak) 

többletjuttatás adható.  

 

A négy minősítési kategória: 

 Kiemelt felsőoktatási intézmény 

 Kutatóegyetem 

 Kutatókar 

 Alkalmazott tudományok főiskolája 

 

A minősítési javaslat alapja az intézmények által 2012. június 30-ig elkészített 

Intézményfejlesztési Tervekben (IFT) szolgáltatott releváns adatok, illetve egyes oktatási 

statisztikai összehasonlítások.  

 

Az elemzéshez felhasználandó adatokat és minősítési szempontokat a nemzeti felsőoktatási 

kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.  

 

 

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítési elvei:  

A kiemelt felsőoktatási intézmény minősítés azon felsőoktatási intézménynek adható, amely 

több tudományterületen olyan képzési és kutatási kapacitásokkal, valamint tudományos 

eredményekkel rendelkezik, amelyekre alapozva az intézmény a nemzetstratégiai célok 

megvalósításában jelentős szerepet tölt be és a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban jelentős 

előrelépés megvalósítására képes, továbbá a nemzetközi hallgatói mobilitásban való 

részvétele kiemelkedő.  

 

A fentitől eltérő kiemelt felsőoktatási intézmények minősítési elvei:  

A fentiektől eltérve két speciális kategória előtt is nyitva áll a kiemelt felsőoktatási intézmény 

minősítés lehetősége:  

 

A kiemelt felsőoktatási intézmény cím nemzetközi szerződés alapján alapított vagy 

nemzetközi szerződés által működésében szabályozott felsőoktatási intézménynek is adható, 

amennyiben nemzetközi szerepe kiemelkedő, továbbá Magyarország részvételével zajló 

stratégiai együttműködések partnerintézménye vagy legalább három európai egyetemi 

szövetség tagintézménye. 

 

A kiemelt felsőoktatási intézmény cím művészeti intézménynek is adható, amennyiben 

nemzetközi szerepe kiemelkedő, illetve kulturális intézményekkel együttműködve komplex, 

nemzetközi kulturális programokat valósít meg. 
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Kutatóegyetem: 

Kutató minősítést az az egyetem kaphat, amelyben a kutatás intenzitása az alábbi értékelési 

szempontok mindegyikében magas értéket, illetve fejlődést mutat: 

a) kiváló oktatókkal, kutatókkal rendelkezik;  

b) a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás az egyetem – illetve szervezeti 

egységeinek többsége – működésének meghatározó részét képezi;  

c) jelentős hazai, valamint nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, 

amelynek eredményeit magas tudományos minősítésű kiadványokban, szabadalmakban, 

oltalmakban, új eljárásokban, műszaki fejlesztésekben, dokumentált know-how-kban, 

közhasznú alkotásokban jeleníti meg, továbbá azokat az oktatásba közvetíti; 

d) a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzi, ezen belül is 

kiemelkedő teljesítményt nyújt a tudományos diákköri tevékenység, szakkollégium 

működtetése és a doktori képzés területén; 

e) mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű hazai és nemzetközi 

együttműködéseket folytat; 

f) erős kutatás-fejlesztési valamint innovációs forrásszerző képességgel rendelkezik. 

 

Kutatókar: 

A kutató minősítést önállóan felsőoktatási intézményi kar is megkaphatja, amennyiben a fenti 

minőségi kritériumoknak kari szinten megfelel.  

 

Alkalmazott tudományok főiskolája  

Alkalmazott tudományok főiskolája minősítést az a főiskola kaphat, amely hallgatóinak 

kiváló, gyakorlatorientált, a munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó, jól használható képzést 

nyújt; továbbá kutatási tevékenységet folytat az alkalmazott tudományok területén, valamint a 

képzés terén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytat. Az alkalmazott tudományok 

főiskolája az alábbi értékelési szempontok mindegyikében magas értéket, illetve fejlődést 

mutat: 

a) kiváló oktatókkal, kutatókkal rendelkezik;  

b) az általa nyújtott képzési területen magas színvonalú tevékenységet folytat, kiemelkedő a 

gyakorlatorientált képzések területén;  

c) a nemzetközi hallgatói mobilitásban való részvétele kiemelkedő; 

d) a tehetséggondozást az általa folytatott képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzi, 

ezen belül is kiemelkedő teljesítményt nyújt a tudományos diákköri tevékenység területén; 

e) jelentős hazai, valamint nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, 

amelynek eredményeit szabadalmakban, oltalmakban, műszaki fejlesztésekben, új 

eljárásokban, dokumentált know-how-kban jeleníti meg, továbbá azokat az oktatásba 

közvetíti; 

f) mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytat; 

g) jelentős munkaerő-piaci kapcsolatokkal rendelkezik. 
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A kutatóegyetem és a kutató kar minősítéshez használt értékelési szempontok és 

mutatók 

1. Kutatási kapacitások 

1.1. Tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma és aránya az 

összes teljes munkaidős oktató, kutató létszámának arányában, tudományterületenként, MTA tag – DSc – 

CSc/ PhD/DLA bontásban  

1.2. Doktori iskolák száma, valamint a doktori iskolák törzstagjai és az Országos Doktori Tanács által 

meghatározott metodika alapján számolt tudományos pontok száma  

1.3. Doktoranduszok száma (nappali, levelező tagozat és egyéni képzés, bontásban) 

1.4. MTA kutatócsoportok és az MTA Lendület program jelenléte  

1.5. Az intézmény tehetséggondozási programjai  

1.6. Minősített szakkollégiumok hallgató tagjainak száma 

1.7. Kutatási infrastruktúra, ezen belül nemzetközi szinten megrendelési kereslettel rendelkező kutatási eszközök, 

műszerek  

1.8. Nemzetközi és hazai kutatási kapcsolatrendszer  

1.9. Nemzetközi tudományos díjakkal, elismerésekkel rendelkező oktatók, kutatók 

1.10. Nemzetközi és hazai kutatási projektek száma, struktúrája, jellege 

2. Tudományos és kutatási eredményesség 

2.1. Publikációs produktivitás: intézményi (kari) tudományos publikációs szám három- illetve ötéves időszakra 

vonatkozóan, valamint a növekedésre vonatkozó négyéves célkitűzések, a tudományterületi sajátosságok 

figyelembevételével  

- Hazai és nemzetközi publikációk száma  

- Hazai és nemzetközi monográfiák száma 

2.2. Publikációs hatás: összesített impakt faktor és növekedési dinamikája intézményi, kari, illetve 

tudományterületi bontásban, a tudományterületi sajátosságok figyelembevételével, három- illetve ötéves 

időszakra vonatkozóan 

2.3. A teljes munkaidőben foglalkoztatott, kiemelkedő idézettségű kutató egyetem esetében 50, kutatókarok karok 

esetében 20 oktató, kutató neve, publikációi és idézettsége  

2.4. K+F+I megrendelésből származó bevétel  

2.5. K+F+I célra elnyert pályázati források mértéke  

2.6. Doktori képzésben fokozatszerzők száma  

2.7. OTDK helyezettek száma 

3. K+F és innovációs eredmények hasznosítása 

3.1. Bejelentés alatt álló, illetve bejegyzett szabadalmak, oltalmak, bejegyzett és dokumentált know-how-k száma 

ötéves időszakra vonatkozóan 

3.2. K+F és innovációs eredmények értékesítéséből származó bevétel  

3.3. A felsőoktatás és gazdaság kapcsolatát erősítő tudás- és technológiatranszfer szervezetek működése 
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Az alkalmazott tudományok főiskolája minősítéshez használt értékelési szempontok: 

1. Minőségi kutatási kapacitás, tudományos és fejlesztési tevékenység    

1.1. Tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma és aránya az 

összes teljes munkaidős oktató, kutató létszámának arányában, tudományterületenként, MTA tag – DSc – 

CSc/ PhD/DLA bontásban  

1.2. Pályázati forrásokból származó K+F+I bevétel nagysága  

1.3. Bejelentés alatt álló, illetve bejegyzett szabadalmak, oltalmak, bejegyzett és dokumentált know-how-k száma 

1.4. Nemzetközi és hazai kutatási kapcsolatrendszer  

1.5. Nemzetközi és hazai kutatási projektek száma, struktúrája, jellege 

2. Minőségi oktatási kapacitás és hallgatói kiválóság 

2.1. Az oktatók szakterülettel kapcsolatos tudományos illetve szakmai szervezetbeli tagsága 

2.2 Idegen nyelven meghirdetett szakok száma, valamint az idegen nyelvű szakokon hallgatók száma 

2.3. Az intézménybe első helyes jelentkezők száma  

2.4. Képzés- és tartalomfejlesztést célzó pályázatokon elnyert összeg nagysága 

2.5. Az intézmény tehetséggondozási programjai 

2.6. OTDK helyezettek száma 

2.7. A diploma alkalmazhatósága pályakövetési felmérések alapján 

3. Munkaerő-piaci eredményesség és kapcsolat 

3.1. A gazdasági élet (beleértve az állami és non profit szektort is) szereplőivel való együttműködés minősége 

3.2. Gyakorlatorientált illetve duális képzések jelenléte a főiskolán 

3.3. A felsőoktatás és gazdaság kapcsolatát erősítő tudás- és technológiatranszfer szervezetek működése 

4. Nemzetközi beágyazottság 

4.1. A hallgatói mobilitás mértéke (3 hónapnál hosszabb külföldi tanulmányokban résztvevő hallgatók száma)  

4.2. Kettős diploma kiadására szerzett jogosultságok (joint degree jellegű együttműködések) száma 

4.3. Nemzetközi elismertség, tagság a kategória meghatározó felsőoktatási nemzetközi szervezeteiben. 
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Csak azon intézmények, karok értékelése történt meg, amelyeket az adott intézmény 

minősítésre javasolt és a minősítéshez adatokat szolgáltatott 2012. augusztusáig. 

Az értékelésekben való részvételre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) szakértőket 

kért fel a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság (MAB) részéről.  

 

Az értékelés folyamán intézményi előértékeléseket végeztek 2012 szeptemberében: 

 

 MTA szakértő: Dr. Blaskó Gábor, Dr. Csépe Valéria, Dr. Pálfy Péter Pál, Dr. Stépán 

Gábor 

 MAB szakértő: Dr. Balázs Ervin, Dr. Dudits Dénes, Dr. Náray-Szabó Gábor, Dr. Török 

Ádám 

 

Az összehasonlító statisztikákat, ábrákat és ismertető szövegeket az EMMI Felsőoktatásért és 

Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság munkatársai szerkesztették.  

 

Az intézményi értékelések az MTA és a MAB szakértők szövegszerű javaslatait tartalmazzák, 

kiegészítve az összehasonlító elemzések adataival és azok ismertetésével.  

 

Azon értékelés esetében, ahol az MTA és a MAB szakértők értékeléséhez képest a végső, a 

Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság megfogalmazott 

javaslat eltér, részletes indoklás található.  

 

Az alkalmazott tudományok főiskolája esetében az Nftv. kategóriája megváltozott 2012. 

decemberében, s kutatási fókusz helyett a gyakorlati képzés minősége, az intézményi képzési 

profilok országos képzési palettán betöltött jelentősége, és a képzések nemzetközi dimenziója 

kerültek az értékelés fókuszába. Emiatt az értékelés ki lett egészítve a törvényben és Korm. 

rendeletben meghatározott szempontokkal. Emiatt az értékelések csak a kutatási és 

tehetséggondozási részekben alapulnak az MTA és MAB szakértők értékelésein. A képzési és 

pályakövetési adatok a nyilvánosan elérhető statisztikák és elemzések alapján lettek 

kiegészítve. A Korm. rendelet megkötése szerint csak 2 intézmény minősítésére van lehetőség 

ebben a kategóriában.  

 

A Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti speciális (vagy nemzetközi szerződésben 

szabályozott működésű illetve művészeti) kiemelt felsőoktatási intézmények minősítésére 

2013 folyamán, új adatbekérés keretében kerül sor, ezért az e kategóriába tartozó intézmények 

értékelését az elemzés nem tartalmazza. E kategória esetében további legfeljebb 3 minősítésre 

lesz lehetőség.  

 

A Korm. rendelet lehetővé teszi 2 újabb kutató kar minősítését, ezek értékelésére szintén 2013 

folyamán, új adatbekérés keretében kerül sor. 
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Javaslatok 

 

Kiemelt felsőoktatási intézmény / University of National Excellence minősítésre javasolt 
 

(1) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) (Budapest) 

(2) Szegedi Tudományegyetem (SZTE) (Szeged) 

(3) Debreceni Egyetem (DE) (Debrecen) 

 

Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre nem javasolt 
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 

 Szent István Egyetem (SZIE) 

 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
 

 

Kutatóegyetemi minősítésre javasolt 
 

(1) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) (egyben kiemelt felsőoktatási intézmény 

minősítésre is javaslat a nemzetközi szerep növelése érdekében) (Budapest) 

(2) Szegedi Tudományegyetem (SZTE) (egyben kiemelt felsőoktatási intézmény 

minősítésre is javaslat a nemzetközi szerep növelése érdekében) (Szeged) 

(3) Debreceni Egyetem (DE) (egyben kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre is 

javaslat a nemzetközi szerep növelése érdekében) (Debrecen) 

(4) Semmelweis Egyetem (SE) (Budapest) 

(5) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) (Budapest) 

(6) Pécsi Tudományegyetem (PTE) (Pécs) 

 

Minden tudományos mutató valamint a MAB és MTA értékelők elemzése szerint a 

kutatói minősítésnek feltétel nélkül megfelel az első öt intézmény. A Pécsi 

Tudományegyetem egyes mutatókban lemarad, ugyanakkor a többi egyetemhez képest 

messze kiugró eredményekkel rendelkezik, emiatt – valamint regionális és integrációs 

szerepe okán – a kutatóegyetemi minősítés ezen intézmény esetében is indokolt, mivel így 

a szükséges minőségi ugrást az intézmény 2013 és 2016 között teljesíteni tudja. 

 

Kutatóegyetemi minősítésre nem javasolt (ABC sorrend) 
 

A tudományos mutatóik volumene és az intézmény profilja alapján kutatóegyetemi 

minősítésre nem javasoltak az alábbi intézmények: 

 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 

 Miskolci Egyetem (ME)  

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 
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Kutató Kar minősítésre javasolt karok: 
 

1. Szent István Egyetem – Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar (Gödöllő) 

2. Szent István Egyetem – Állatorvos-tudományi Kar (Budapest) 

3. Pannon Egyetem – Mérnöki Kar (Veszprém) 

4. Pázmány Pétre Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar (Budapest) 

 

Integráció esetén, a 2013-ra tervezett második körös minősítésben javasolható 
 

Miskolci Egyetem – Műszaki Anyagtudományi Kar, Műszaki Földtudományi Kar, illetve 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar közül legalább kettő kar összevonása esetén 1, azaz 

egy miskolci kutatókar. 

 

Kutatókari minősítésre jelenleg, változatlan szerkezetben nem javasolt (ABC sorrend) 
 

 Kaposvári Egyetem – Állattudományi Kar (Kaposvár) 

 Miskolci Egyetem – Bölcsészettudományi Kar (Miskolc) 

 Miskolci Egyetem – Egészségügyi Kar (Miskolc) 

 Nyugat-magyarországi Egyetem – Erdőmérnöki Kar (Sopron) 

 Nyugat-magyarországi Egyetem – Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

(Mosonmagyaróvár) 

 Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

(Budapest) 

 Óbudai Egyetem – Neumann János Informatikai Kar (Budapest – Székesfehérvár) 

 Pannon Egyetem – Műszaki Informatikai Kar (Veszprém) 

 Széchenyi István Egyetem– Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (Győr) 

 Széchenyi István Egyetem– Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (Győr) 

 Széchenyi István Egyetem– Műszaki Tudományi Kar (Győr) 
 

 

Alkalmazott tudományok főiskolája minősítésre javasolt intézmények:  
 

1. Eszterházy Károly Főiskola (EKF) (Eger) 

2. Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) (Budapest – Zalaegerszeg) 

 

Az MTA és a MAB értékelők a Budapesti Gazdasági Főiskola esetében annak kutatási és 

tudományos publikációs teljesítménye alapján nem javasolták a minősítést, ugyanakkor a 

Korm. rendelet által meghatározott kiemelkedő képzési, idegen nyelvi, tartalomfejlesztési 

jellemzői és nemzetközi kapcsolatai miatt a főiskola minősítése indokolt. 

 

Alkalmazott tudományok főiskolája minősítésre – a Korm. rendelet által véglegesített 

szempontrendszer alapján – jelenleg nem javasolt intézmények (ABC sorrend):  
 

 Dunaújvárosi Főiskola (DF) (Dunaújváros) 

 Eötvös József Főiskola (EJF) (Baja) 

 Károly Róbert Főiskola (KRF) (Gyöngyös) 

 Kecskeméti Főiskola (KF) (Kecskemét) 

 Kodolányi János Főiskola (KJF) (Székesfehérvár) 

 Nyíregyházi Főiskola (NYF) (Nyíregyháza) 

 Szolnoki Főiskola (SZF) (Szolnok) (A Szolnoki Főiskoláról nem készült önálló 

elemzés, mert csak esetleges integráció esetén javasolt a minősítést.) 


