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Javaslatok a „Kiemelt Felsőoktatási Intézmény” minősítés odaítélésére 

 

2013. január 16. 

 

JAVASLAT 

 

Kiemelt felsőoktatási intézmény / University of National Excellence minősítésre javasolt 

 

(1) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)  

(2) Szegedi Tudományegyetem (SZTE)  

(3) Debreceni Egyetem (DE)  

 

 

Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre nem javasolt 

 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 

 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 

 Szent István Egyetem (SZIE) 

 

Az elemzés a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint minősíthető intézmények értékelését 

tartalmazza. E 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 Korm. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése szerinti speciális (nemzetközi 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.  
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ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 

 

A nemzetközi jelenlétet a nemzetközi rangsorok és egyéb, a nemzetközi beágyazottságot mérő 

mutatók mérik. A nemzetközi rangsorok tájékozató jellegűek, mivel a) mindegyiknek van 

speciális torzítása, ezért kritikával kell alkalmazni őket, b) egyes intézmények esetében a 

rangsorok nem a jelenlegi intézményszerkezetben mérik az adatokat, így azok szintén torzítanak.  

A nemzetközi rangsorok, a világ körülbelül 18 000 intézménye közül maximum ezret vizsgálnak. 

Ezen intézmények, a rangsorokba kerülés esetében nagyon fontos a láthatóság, ami sokszor 

azonos súlyú, mint a képzési vagy tudományos teljesítmény. A nemzetközi rangsorok 

mindegyike valamilyen szempontból torzít, és jellemző az angolszász egyetemi dominancia.  

A legtöbb rangsor a természettudományi-élettudományi területet nagyobb súllyal veszi 

figyelembe, illetve a gazdasági-menedzsment képzések esetében tapasztalható kiemelt figyelem. 

Szintén nagy súllyal szerepel a nemzetközi jelleg, amit jellemzően az oktatói-kutatói 

partnerségeken, illetve a külföldi hallgatók arányán mérnek. Mindezek alapján a nemzetközi 

rangsorokba szélesebb profilú, magas természet- és élettudományi, K+F kapacitásokkal és 

nemzetközi publikációs eredményekkel (Web Of Science, Scopus), kiemelkedő közgazdasági 

képzésekkel rendelkező, valamint sok külföldi hallgatót képző intézmények szoktak bekerülni. 

Szakegyetemek jellemzően nem szerepelnek a rangsorokban. Művészeti intézményeket a bevett 

rangsorok nem listáznak.  

 

A leggyakrabban hivatkozott rangsorokban megjelenő magyarországi egyetemek  

 

Academic Ranking of World Universities (Sanghaj Lista) (2011)  

 Szegedi Tudományegyetem (301–400.)  

 Eötvös Loránd Tudományegyetem (301–400.) 

 

Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking (2012)  

 Közép-európai Egyetem (2011: az egyetem egésze: 372.) 

Social Sciences & Management terület: 228.  

Arts & Humanities terület: 311. 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem: 551–600. az egyetemek rangsorában (2011-ben 501–

550.)  

Természettudományi Kar: 222. 

 Szegedi Tudományegyetem 501–550. az egyetemek rangsorában (2011-ben 551–600.) 

 Debreceni Egyetem: 601+ helyezett az egyetemek rangsorában
1
  

 Budapest Corvinus Egyetem: 551–600. az egyetemek rangsorában (2011-ben 601+ helyezett) 

 

Leiden University Ranking (2011) 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem (199.)  

 Szegedi Tudományegyetem (210.) 

                                                 
1
 Fontos megjegyezni, hogy a Debreceni Egyetem (DE) azért nem szerepelt 2011-ig több rangsorban, mert a mérést 

végző intézmény a DE centrumait külön mérte. A DE a problémát kezeli, a 2012. második félévétől kijövő rangsorok 

már a reálisabb képet tartalmaznak.  
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Financial Times Business School Rankings; MBA-ranking (2011, 2012)  

 Közép-európai Egyetem (közös képzés, 43.) 

 Budapest Corvinus Egyetem (menedzsment mesterszak 67.) 

 

Webometrics (www.webometrics.info) (2012)  

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (301.)  

 Eötvös Loránd Tudományegyetem (389)  

 Szegedi Tudományegyetem (493.) 

 Debreceni Egyetem (653.) 

 Közép-európai Egyetem (854.) 

 

CHE Excellence-Ranking, közgazdaságtan (2011)  

 Budapesti Corvinus Egyetem (Excellencegroup) 

 

CHE Excellence-Ranking, politikatudomány (2011)  

 Közép-európai Egyetem (Excellencegroup) 

 

CHE Excellence-Ranking, matematika (2011)  

 Eötvös Loránd Tudományegyetem (Excellencegroup) 

 

CHE Excellence-Ranking, fizika (2011) 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem (Excellencegroup) 

 

 

http://www.webometrics.info/
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Más nemzetköziesítés mutatók mentén kiemelkedő intézmények 

 

Külföldi hallgatók aránya, átlagot meghaladó intézmények 

 Semmelweis Egyetem  

 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  

 Debreceni Egyetem 

 Szegedi Tudományegyetem  

 Budapesti Corvinus Egyetem  

 Pécsi Tudományegyetem  

 Szent István Egyetem 

 

Idegen nyelven meghirdetett szakok száma 

 Budapesti Corvinus Egyetem  

 Semmelweis Egyetem  

 Pécsi Tudományegyetem  

 Szegedi Tudományegyetem  

 Debreceni Egyetem 

 

Közösségi elosztású / nemzetközi K+F+I támogatásban legjobb forrásszerző képességű 

intézmények 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

 Debreceni Egyetem 

 Szegedi Tudományegyetem  

 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 Közép-európai Egyetem  

 

Nemzetközileg jegyzett tudományos publikációs teljesítmény (Web of Science) 

 Semmelweis Egyetem 

 Szegedi Tudományegyetem 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 Debreceni Egyetem 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 Pécsi Tudományegyetem 
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INTÉZMÉNYI ELEMZÉS 

 

Kiemelt felsőoktatási intézmény / University of National Excellence minősítésre javasolt 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE) 

 

Erősségek: Az ELTE az ország egyik legnagyobb hallgatói létszámú egyeteme. Mintegy 30 000 

(2012: 29 010 fő) hallgatója ellenére nemcsak a felsőoktatás expanziójához járul hozzá, hanem 

unikális szakjaival egyedülálló az országban. Doktori képzései nem csupán az egyetem oktatói-

kutatói utánpótlását biztosítják, hanem meghatározó szerepet játszanak a tudományos közösségek 

hazai fejlődése szempontjából is. 

Az ELTE K+F tevékenysége nemzetközileg elismert; vállalati kapcsolatai keretében közös 

kutatásokat, gyakorlati képzéseket folytat, aminek eredményeit beemeli a képzésbe, és saját 

bevételeit tovább növeli. K+F+I tevékenysége mind a fizikai-, kémiai-, biológiai- tudományok 

területén kiemelkedő. Nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő a matematikai iskolája; 

tagjainak munkáit Wolf-, Kioto- és Abel-díjakkal ismerték el. 

A legtöbb nemzetközi rangsorban szerepel a hazai intézmények közül, 2010-ben kutatóegyetemi 

címet kapott.  

Gyengeségek: Képzési kínálatából hiányzik az orvostudományi terület, illetve a közgazdasági 

képzések és kutatások csak az utóbbi évtizedben jelentek meg erősebben az intézmény 

profiljában. Mindez kedvezőtlenül hat a rangsorszereplésekre.  

A külföldi hallgatók száma és aránya alacsony más intézményekhez képest (SE, DE, SZTE), 

továbbá a nemzetközi hallgatói mobilitási hálózatokban is elmarad más intézményektől (BCE). 

Ehhez az alacsony arányhoz az is hozzájárul, hogy a nemzetközi szerepben nem számító oktatási 

funkciókat is betölt. 

A központi, intézményi szintű K+F+I menedzsmentszolgáltatások, a technológia transzfer és a 

nemzetközi pályázatírói kapacitások fejlődnek, de jelenleg még nem érik el a BME, az SZTE 

vagy a DE szervezettségi szintjét.  

Összefoglalva: Az ELTE kiemelt kutatóegyetemként Magyarországon továbbra is az első számú, 

Kelet-Közép-Európában pedig a legkeresettebb felsőoktatási intézményként képzeli el jövőjét. 

2020-ra a globális felsőoktatási rangsorok első felének közelében, a kelet-közép-európai országok 

rangsorában az első 10-ben kíván szerepelni. Ezeket a célokat igazolják, hogy az ELTE 

publikációs tevékenységében kiemelkedő jelentőségű Természettudományi Kar nemzetközi 

elismerést is kapott. Az ELTE mind a kiváló felsőoktatási intézmény kategóriában, mind pedig a 

kutatóegyetem kategóriában méltó a támogatásra. Ugyanakkor jelentős lépéseket kell tennie a 

képzések nemzetköziesítése, az idegen nyelvű képzések indítása, a külföldi hallgatók vonzása és 

a kutatásmenedzsment fejlesztése terén.  

 

Ajánlás: Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre javasolt  
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM (SZTE) 

 

Erősségek: A Szegedi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás szempontjából kiemelt 

jelentőségű intézmény. Közel 30 000 hallgatójával, több mint 1500 oktatójával, valamint 60 

milliárd Ft-os költségvetésével a legnagyobb hazai felsőoktatási intézmények közé tartozik. Az 

SZTE Magyarország egyik legkeresettebb felsőoktatási intézménye; az általános jelentkezői 

preferenciákat vizsgálva látszik, hogy az ELTE után az SZTE-re beérkező jelentkezések száma a 

legmagasabb. Az intézménynek – a magas színvonalú orvosképzésnek köszönhetően – komoly 

nemzetközi jellege is van: a külföldi állampolgárságú hallgatók létszáma meghaladja az 1000 főt. 

Az SZTE kutatási tevékenysége nemzetközi szinten jelentős, hazai mércével meghatározó 

jelentőségű. Az SZTE oktatói által évente kibocsátott publikációk száma a hazai élvonalba emeli 

az intézményt. Az utóbbi két évben az idegen nyelvű publikációk száma meghaladta a magyar 

nyelvű publikációk számát. Az SZTE szellemi tulajdon-portfoliója az elmúlt öt év során 

folyamatosan bővült, 2011-ig évente átlagosan hat új szabadalmi bejelentés történt. Jelentős, az 

ipari partnerek megrendelései teljesítése érdekében végrehajtott, alkalmazott kutatási tevékenység 

is. Kiemelendő terület a lézerfizika, mivel az SZTE-n zajló lézertechnológiai kutatások 

nemzetközi szinten is fontos infrastrukturális háttérrel párosulnak. A nemzetközileg elismert 

Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium (HILL) mellett, az Európai Uniós közös kutatási 

infrastruktúraként Szegeden megépítendő ELI-ALPS „szuperlézer”, kiemelkedő technikai 

hátteret biztosít a jövőbeni kutatásokhoz. 

Az idegen nyelvű képzések indításában, illetve a külföldi hallgatók vonzásában jól teljesítő 

intézmény. Az egyetem fontos stratégiai célja – az idegen-nyelvű képzések fejlesztésével – a 

külföldi hallgatók számának további jelentős növelése. Az oktatás – elsősorban a doktori képzés, 

illetve a kutatás területén - igen nagy potenciált jelent az MTA Szegedi Biológiai Központjával 

történő, már eddig is igen sikeres együttműködés továbbépítése. 

Az ELTE-vel együtt szinte minden nemzetközi rangsorban szerepel. Az intézmény 2011-ben a – 

legtöbbet idézett – Sanghaj Listán a 301–400. helyen állt, ezzel már kilencedik éve az ötszázas 

„elitklub” tagja.   

Gyengeségek: Több képzési területe, képzési ága nem kimagasló, és az ahhoz kapcsolódó 

kutatási tevékenységek nem az intézmény teljesítményeként jelennek meg. Az agrárterület a 

hazai képzések közt nem kiemelkedő, de az MTA Szegedi Biológiai Központtal, illetve a 

Gabonakutató Nonprofit Kft. nemesítő intézetével való szoros kapcsolat jelentős segítséget nyújt 

az intézmény képzéseihez és kutatásaihoz. A műszaki és informatikai területen is elválik a képzés 

és a kutatás. Ugyanakkor ezekkel a partnerekkel elért eredmények egy része nem jelenik meg a 

SZTE intézményi teljesítménye közt, azaz nem javítja mutatóit. A klinika által ellátott városi 

kórházi feladatok miatt a minősített oktatói arány, illetve az egy oktatóra-kutatóra vetítetett 

teljesítmények is alacsonyabb értéket mutatnak az indikátorok szintjén.  

Míg a kutatás- és innovációmenedzsment területén, valamint az intézményi stratégiai tervezés 

területén az elmúlt évek szervezetfejlesztései jelentős eredményeket értek el, a képzés és a kari 

szerkezet racionalizálása még a jövő feladata.  

A nemzetközi rangsorszereplésekben a pozíciók megtartásához neves, díjazott kutatók erősebb 

vonzása szükséges.  

 

Ajánlás: Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre javasolt  
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DEBRECENI EGYETEM (DE) 

 

Erősségek: Az intézmény az ország legnagyobb egyeteme és egyike a legdinamikusabban 

fejlődő K+F és szolgáltatási tudásközpontoknak. E tényt jól alátámasztja az intézmény a képzési 

paletta teljes felületére kiterjedő portfóliója, kiváló kutatási kapacitásai, és nemzetközi szinten 

jegyzett tudományos eredményessége. Az utóbbi évek fejlesztései nyomán sokat javult az 

intézmény minősített oktatóinak aránya, valamint az oktatói korfa egyre kedvezőbb képet mutat. 

A DE széleskörű oktatási és tudományos együttműködést alakított ki a világ számos 

intézményével. Az Orvostudományi Kar képzései az intézménynek komoly nemzetközi jelleget 

kölcsönöznek, ugyanakkor meg kell említeni, hogy a határon túli magyar hallgatók képzésében is 

komoly szerepet játszik az egyetem.  

A külföldi hallgatók arányát tekintve a DE vezeti a vidéki intézmények sorát, 9,56%-os aránnyal.  

Kiemelkedő eredménynek számít, hogy az intézmény – az országban egyedülálló módon – 

állandó brüsszeli képviseletet tart fenn a nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében.  

A DE a hazai kutatás-fejlesztés egyik legfontosabb bázisának számít. A kiváló kutatási 

kapacitásokat jól kiegészíti a Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködés, 13 

akadémiai kutatócsoport és 5 Lendület kutatócsoport működik az intézményben. 

Az egyetem kiemelt alapkutatási területei az eddig elért tudományos eredmények, és a 

nemzetközi kutatási trendek figyelembevételével alakultak ki; szorosan kapcsolódnak a magyar 

innováció-politika stratégiai irányaihoz, valamint a gazdaságfejlesztés stratégiai húzóágazataihoz. 

A DE kiemelt multidiszciplináris kutatási területei, a molekulatudomány, a fizika-, számítás-, és 

anyagtudomány, a molekuláris medicina, az orvos-, egészség-, környezet-, és agrártudomány, a 

nyelvtudomány, valamint a bioetika mind nemzetközileg is elismert, az intézményben végzett 

kutatások a globális, valamint a nemzetgazdasági kihívásokhoz igazodnak.  

A DE kutatási és fejlesztési tevékenységeit is nemzetközi rendszerben értelmezi, a felsőoktatási 

intézmény K+F+I stratégiai céljait a Horizont 2020 Keretprogram célrendszeréhez és 

programjához igazította, ami professzionális intézményi menedzsmentről tesz tanúbizonyságot.  

 

Gyengeségek: A DE szervezeti struktúrája miatt 2012-ig nem jelent meg a nemzetközi 

felsőoktatási rangsorokban, viszont 2012 második félévétől ez a helyzet megváltozott: a QS listán 

már sikerült korrigálni azt a problémát, hogy a rangsorkészítők az elődintézmények, illetve a 

centrumok szerint külön mérték az intézményt. Az intézmény kiváló kutatási kapacitásai, 

tudományos eredményessége további rangsorokban való megjelenést vetítenek előre.  

Habár az oktatói abszolút létszám igen magas a többi intézményhez viszonyítva, a DE 

nagyszámú hallgatójára mégis arányaiban kevés oktató jut, ezen a jövőben változtatni kell.  

Annak ellenére, hogy a DE összesített mutatói kedvező képet festenek, a karok nem egyenlő 

arányban járulnak hozzá az intézmény eredményességéhez (gyengébb eredményeket produkál 

például a Műszaki Kar) 

 

Ajánlás: Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre javasolt 
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Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre nem javasolt intézmények 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME) 

 

A BME – küldetésének megfelelően – Magyarország legerősebb felsőoktatási intézménye a 

műszaki tudományok területén, valamint a természettudományok egyes területein. A BME célja, 

hogy folyamatosan a magyar felsőoktatás élvonalába tartozó kutatóegyetem, az innováció vezető 

hazai felsőoktatási intézménye legyen; továbbá, hogy európai beágyazottságú elitegyetemmé 

váljon. Törekvéseinek eredményeképpen szakterületein vezető, nemzetközileg elismert 

felsőoktatási intézmény. A BME értékszemléletű gyarapodásához jelentős mértékben hozzájárul 

a hatékony gazdálkodás, illetve üzemeltetés, a legjobb oktatók és kutatók megtartásának 

képessége, az utánpótlás nevelés eredményessége, valamint a nemzetközi szinten is sikeres 

tudományos, vállalkozási és pályázati tevékenység. A BME nemzetközi elismertsége, szakmai 

tevékenysége és eredményei kiválónak minősíthetők. A BME – a tudásipar résztvevőjeként – 

ismereteket ad át, hosszú távú képességeket fejleszt, új tudást hoz létre, és ezzel a társadalom 

számára hasznos értéket termel, hozzájárul fejlődéséhez. Ezen küldetés megvalósítása érdekében 

– alkalmas szervezeti keretek között – a BME olyan mechanizmusokat működtet, amelyek az 

értéktermelést és az arra való képességet illetően az egyetemet növekedési pályán tartják. 

Erősségek: A nemzetközi forrásból finanszírozott pályázatokban a BME mondható a 

legsikeresebb magyar intézménynek; az Európai Uniós kutatási és technológiafejlesztési 

keretprogramok (FP 6, FP 7) pályázatain a BME egyedül több pályázatban vesz részt, mint több 

más intézmény együttvéve.  

Az egyetem nemzetközi beágyazottsága jó, nemzetközi láthatósága magas, a Webometrics 

egyetemi rangsorban jellemzően az élen szerepel.  

Gyengeségek: A nemzetközi láthatóság és a kiemelkedő szakmai színvonal ellenére alacsony a 

külföldi hallgatók létszáma és szintén alacsony – jóval átlag alatti – a külföldi hallgatók aránya. 

A nemzetközi rangsormutatók számítási módja nem kedvez a BME-nek, hiszen azok a szélesebb 

profilt és magas színvonalú alapkutatásra épülő tudományos eredményeket preferálják.  

Összefoglalva: A BME az alap- és alkalmazott műszaki-természettudományos kutatásra 

alapozva, a kutatóegyetemi minősítést kihasználva, a nemzetközi kutatóegyetemi szövetségek – 

mint az európai LERU – tagságának elérése érdekében tudja nagyobb eséllyel fokozni 

nemzetközi tevékenységeit, és nem az általánosabb merítésű rangsorokban való előrejutás 

érdekében. 2010 áprilisában az oktatási miniszter a BME-nek – négy további egyetemmel együtt 

– kutatóegyetemi címet adományozott, melynek további megítélése minden kétséget kizárólag 

indokolt. Ugyanakkor az erős ipari profil és a nemzetközi területen a kutatóegyetemi szövetségek 

irányába való elmozdulás sikeresebb stratégiát jelent, mint a kiemelt felsőoktatási minősítés, ezért 

ez utóbbi megadása nem javasolt.  
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PÉCSI TUDOMÁNY EGYETEM (PTE) 

 

A PTE klasszikus Universitas jellegű intézmény, az oktató és kutató tevékenység szinte az összes 

tudományterületen folyik. Előnye a kutatóegyetemi magot alkotó területek – orvostudomány, 

jogtudomány, egyes társadalomtudományok és kémia – magas tudományos minősége.  

Erősségek: Kiemelkedő a nagy országos vonzáskörzete, továbbá a legnagyobb regionális 

multiplikátor-hatással rendelkező intézményről van szó. Pécs legnagyobb foglalkoztatója, a 

huszonnyolc ezer hallgatójával és közel kétezer főt számláló oktatói-kutatói karával a szellemi 

élet központja is egyben. Az intézmény nemzetközi vonzereje is jelentős, a Pécsi 

Tudományegyetemen nagy számban folytatnak tanulmányokat külföldi hallgatók is.  

A PTE a második legtöbb doktori iskolával és doktorandusszal rendelkezik, 2011-ben pedig a 

harmadik legtöbb doktori fokozatot adta ki, ugyanakkor a doktori iskolák törzstagjainak száma / 

tudományos pontok száma alapján csak az ötödik a felsőoktatási intézmények között. A PTE az 

OTDK helyezettek számát tekintve harmadik, az intézményi publikációs volument illetően a 

második az országos intézményi összehasonlításban. Az egyetem nemzetközi jelenléte egyes 

területeken megfelelő: több nemzetközi technológia-transzfer szervezeti tagsággal rendelkezik, 

aktívan vesz részt a nemzetközi felsőoktatási és érdekvédelmi szervezetek munkájában. A PTE 

számos sikeres nemzetközi konferenciát szervezett, valamint nem elhanyagolhatók a külföldi 

oktatási és gyakorlatszerzési kapcsolatai sem. 

Objektív mutatók alapján a PTE egyértelműen az első hat egyetem által alkotott klaszterben 

szerepel. 2010-ben kutatóegyetemi címben nem részesült; 2013-tól javasolható a kutatóegyetemi 

minősítésre.  

Gyengeségek: Nemzetközi rangsorokban jelenleg nem szerepel, szinte minden ilyen rangsorban 

használt mutató mentén megelőzi 3-4 hazai intézmény.  

A PTE a minősített oktatók számát tekintve a negyedik, az MTA tagok és a Lendület 

kutatócsoportok száma alapján az ötödik, a minősített szakkollégiumok számát illetően szintén az 

ötödik, a publikációs hatás tekintetében a hatodik helyen áll a felsőoktatási intézmények között. 

Az OTKA pályázatokon való eredményesség és a DSc-vel rendelkező oktatók/kutatók aránya 

vonatkozásában sincs az első öt felsőoktatási intézmény között. 

Számos – az intézmény által művelt – tudományterületen még nem megfelelő szintű a 

nemzetközi aktivitás, a nemzetközi konzorciumban megvalósuló tudományos, kutatási és 

fejlesztési tevékenység szintje viszonylag alacsony, továbbá alacsony a külföldi K+F megbízások 

száma is. 

A vezető kutatók magas életkora, az utánpótlás nevelés problematikussága, az elismert kutatók 

más hazai és nemzetközi intézményekből történő megnyerésének sikertelensége, a kutatók túlzott 

oktatási leterhelése, valamint vállalkozó képességének, innovatív szemléletének javítani való 

volta hátráltathatja az egyetem nemzetközi versenyképességét. Ezek az indikátorok még a 

legjobb hazai felsőoktatási intézmények közötti összehasonlításban is hátrányt jelentenek. 

Összefoglalva: Mindezek alapján a nemzetközi rangsorokban való jelentős előrelépésre és így a 

kiemelt felsőoktatási intézmény minősítésre jelenleg nincsenek meg a megfelelő mutatói és 

lehetőségei. Ugyanakkor kutatóegyetemi minősítésre javasolt.  
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SZENT ISTVÁN EGYETEM (SZIE) 

 

Az egyetem öt különböző tradíciókkal rendelkező felsőoktatási intézmény – az egykori Gödöllő 

Agrártudományi Egyetem (GATE), az Állatorvos-tudományi Egyetem (ÁOTE), a Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetem (KÉE), az Ybl Miklós Műszaki Főiskola (YMMF) és a Jászberényi 

Tanítóképző Főiskola (JTIF) – jogutódjaként alakult meg, gödöllői székhellyel. 2009. január 1-

jén a Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) – Tessedik Sámuel Egyetemi Központ (TEK) néven – 

beolvadt a Szent István Egyetembe, így az további három karral (a békéscsabai Gazdasági Karral 

(GK), a szarvasi Pedagógiai (PK) és Víz- és Környezetgazdálkodási Karral (VKK)) és továbbá a 

gyulai Egészségtudományi és Környezettudományi Intézettel (EKI) bővült. 

Ez a tagoltság, mind szakmailag, mind pedig az egymástól esetenként igen távoli településen való 

elhelyezkedés, magában hordozza a legkülönbözőbb szintű és infrastrukturális helyzetű 

intézmények minden ellentmondását, melyet átszervezéssel próbál az egyetem feloldani.  

Erősségek: Az intézmény legnagyobb erőssége, hogy az ország kiemelkedő agrártudományi 

képző helye. Az állatorvos-tudományi karának képzési és kutatási portfóliója unikális az 

országban. Az ÁOTK-n a hagyományokból következően jelenleg is igen erős a kutatási aktivitás. 

Az oktató-kutatói gárda elkötelezett a szakmai színvonal növelése és a nemzetközi elfogadottság 

iránt. A hazai állatorvosok a mindennapi gyakorlatban előforduló állategészségügyi problémák 

megoldásában kérik az alma mater segítségét. Ez szakmai kihívásként számos kutatást indukál és 

közvetlen kapcsolatot jelent az állattartókkal, gazdaságokkal, gyógyszer-előállító ipari 

üzemekkel, így jelentős K+F tevékenységet követel meg a kar egységeitől. A jó munkakapcsolat 

révén a K+F tevékenység nagy része nemzetközi együttműködésben, multinacionális vállalatok 

koordinálásával folyik. Ennek révén a kar kutatókar minősítésre javasolható.  

Az intézmény összesített publikációs és kutatási volumene egyes területeken jó, de jelentősen 

lemarad a hat élmezőnybeli kutatóegyetem-várományos egyetemtől (ELTE, SZTE, DE, SE, 

BME, PTE); a BCE, a Pannon Egyetem és a SZIE jelenti a nemzetközi publikációs rangsorban a 

középmezőnyt.   

Az állatorvosi és a mezőgazdasági képzéseken magas a külföldi hallgatók aránya.  

Gyengeségek: Nemzetközi rangsorokban egyáltalán nem szereplő intézményről van szó. 

Minden, a nemzetközi rangsorban használt mutató mentén a középmezőnyben szerepel a hazai 

egyetemek között. A SZIE jelenlegi hét kara közül mindössze kettő az, mely átlagot meghaladó 

teljesítménnyel rendelkezik.  

Az integrált, sok karral és sok telephelyen működő intézmény jellegéből fakadóan nehézkesen 

képes nemzetközi stratégiai célok elérésére. Az agrárképzés területén sem lehet egységes 

portfólióról beszélni, hiszen a BCE agrár karai (élelmiszer, kertészet, tájépítészet) párhuzamos 

versenyhelyzetet jelentenek a két eredményes karnak.  

Összefoglalva: Sem a kutatóegyetemi, sem a nemzetközi rangsorokban szereplő kiemelt 

felsőoktatási intézmény minősítéshez nincsenek megfelelő kapacitásai az intézmény egészének. 

Ugyanakkor kutató kari minősítésre javasolható egy vagy két kara.  


