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Javaslatok az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítés odaítélésére 

 

2013. február 5. 

 

JAVASLAT 

 

Alkalmazott tudományok főiskolája minősítésre javasolt intézmények:  

 

1. Eszterházy Károly Főiskola (EKF) (Eger) 

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

 

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 (NYF) (Gyöngyös) 

 Kecskeméti Főiskola (KF) (Kecskemét) 

 Kodolányi János Főiskola (KJF) (Székesfehérvár) 

 Nyíregyházi Főiskola (NYF) (Nyíregyháza) 

 Szolnoki Főiskola (SZF) (Szolnok) 

 

 

Az értékelésekben a számszerűsített és egyéb mutatók mellett hangsúlyt kapott az értékelendő 

intézmények képzési jelentősége, hallgatói vonzáskörzete, és az intézményi profilok országos 

képzési palettán betöltött jelentősége is.  

 

Az Eszterházy Károly Főiskola minden mutatója alapján megfelel mind a kutatási, 

tehetséggondozási, mind a gyakorlatorientált képzések és munkaerő-piaci kiválósági 

kritériumoknak, országosan kiemelkedő továbbá pedagógiai területén, és minősítése a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA) és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 

egybehangzó javaslatai alapján támogatandó.  

 

A Budapesti Gazdasági Főiskola meghatározó szereplője a hazai gyakorlati gazdasági 

képzésnek, rendkívül jó nemzetközi kapcsolatainak és képzéseinek munkaerő-piaci 

relevanciája, mobilitási adatai, a hallgatói és pályakövetési jellemzői, idegen nyelvű képzései 

alapján a minősítésre javasolható. Tisztán a kutatási kapacitásaik alapján az MTA és a MAB 

értékelői nem javasolták a minősítésre, ugyanakkor a Korm. rendeletben is felsorolt egyéb 

értékelési szempontok, az oktatási kapacitások, a képzési tevékenység nemzetközi dimenziója 

a BGF kiemelkedő szerepét tanúsítják. 

 

A Károly Róbert Főiskola mutatói többsége, kiemelten a pályázati forrásokból származó 

K+F+I bevétel nagysága alapján ugyan megfelel az „alkalmazott tudományok főiskolája” 

besorolásnak, azonban az intézmény hatása elsősorban regionális, és mutatói csak egyes 

területeken kiugrók. A hallgatói jelentkezési preferenciák, az idegennyelvű képzések hiánya, 

valamint a kutatások képzésbe való becsatornázásának alacsony mértéke azok a jellemzők, 

amelyek miatt lemarad a két fenti, minősítésre javasolt intézménytől.  
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A Nyíregyházi Főiskola mutatói többsége, kiemelten publikációs teljesítménye alapján ugyan 

megfelelne az „alkalmazott tudományok főiskolája” besorolásnak, azonban az intézmény – 

szűkülő – regionális jelentősége, az utóbbi időben tapasztalható radikális hallgatói 

létszámcsökkenés, a gazdálkodási nehézségek, a nemzetközi láthatóság hiánya, és az alacsony 

hallgatói mobilitás miatt nem javasolt a minősítésre.  

 

A Kecskeméti Főiskola – a közölt mutatói alapján – az elmúlt két év során rendkívül 

dinamikus fejlődésen ment keresztül: javult az oktatói-kutatói állomány, jobb lett a képzések 

munkaerő-piaci beágyazottsága, valamint élénk pályázati tevékenység vette kezdetét, ami az 

intézményi menedzsment kiválóságát jelzi, azonban jelenleg még sem a képzések, sem a 

tudományos eredményesség terén nem tartozik a legjobb főiskolák közé, így a minősítésre 

nem javasolt. 

 

A Dunaújvárosi Főiskola tudományos kapacitásai és eredményei nem kiemelkedőek, viszont 

K+F+I bevételei alapján a hazai főiskolák élmezőnyében foglal helyet. . A többi kiválósági 

mutató mentén jelentős lemaradása van a többi főiskolától, így minősítésre jelenleg nem 

esélyes.  

 

Az Eötvös József Főiskola (Baja), illetve a Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) 

esetében egyetlen területen sem tapasztalható kiugró érték, emiatt minősítésük nem javasolt.  

 

A Szolnoki Főiskoláról nem készült önálló elemzés, mert csak integráció esetén merült fel a 

minősítést, melyre azonban nem került sor. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS ÉS TÁBLÁZATOK 

 

Minőségi kutatási kapacitás, tudományos és fejlesztési tevékenység    

 

Oktatók és minősített oktatók száma (2011) 

 
 

Pályázati forrásokból származó K+F+I bevétel nagysága (millió Forint) 
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Minőségi oktatási kapacitás és hallgatói kiválóság 

 

Idegen nyelven meghirdetett szakok száma (2011) 

 
 

Idegen nyelvű szakokon hallgatók száma (2011) 
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Első helyes jelentkezők száma [a 2011 szeptemberében induló képzésekre jelentkezők; 

2011 szeptemberében induló képzésekre jelentkezők (pótfelvételi); 2012 februárjában 

induló képzésekre jelentkezők száma (keresztfélév)] 

 
 

OTDK helyezettek száma 2008–2012 
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Képzést és tartalomfejlesztést célzó pályázatokon elnyert összeg nagysága (2010–2011) 
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INTÉZMÉNYI ELEMZÉSEK 

 

Alkalmazott tudományok főiskolája minősítésre javasolt 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA (BGF) 

 

Erősségek: A Budapesti Gazdasági Főiskola az elmúlt évtizedben lezajlott integrációs hullám 

egyik sikeres példája. Az intézmény kétségkívül a hazai gazdasági képzési terület 

meghatározó szereplője, képzései évről évre a hallgatói jelentkezési statisztikák előkelő 

helyein szerepelnek. A BGF a hazai főiskolák közül a hallgatói preferenciák tekintetében a 

legkeresettebb intézmény, a felvi.hu adatai szerint az első helyes jelentkezők száma 

kiemelkedik az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítésre javaslatot benyújtó 

intézmények hasonló adatai közül. 

A képzési portfólió nem csak az alapképzésekre terjed ki, az intézmény által három képzési 

területen akkreditált hat mesterképzési szak (közgazdásztanár, marketing, nemzetközi 

tanulmányok, pénzügy, számvitel, turizmus-menedzsment) országosan a képzési terület 

legelismertebb és legmagasabb hallgatói létszámmal rendelkező (összesen több mint 1000 

hallgató a hat mesterképzési szak két évfolyamán) mesterképzési szakjai közé tartozik. 

Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a munkaerőpiac szereplőivel, amit egyrészt az 

intézményfejlesztési tervben leírtak, másrészt a diplomás pályakövetési adatok is 

alátámasztanak. A főiskola aktív és dokumentált partnerkapcsolatainak száma igen jelentős, 

az intézmény együttműködési megállapodással rendelkezik többek között a NAV-val, az 

Állami Számvevőszékkel, az OTP NyRt-vel és még más szervezetekkel is, emellett az oktatói 

állomány több tagja aktívan részt vesz nemzetközi és hazai tudományos, szakmai szervezetek 

munkájában. 

A gyakorlati képzések színvonala kiemelkedő, ami a megszerzett képesítések munkaerő-piaci 

értékét is emeli: a BGF által kínált képzések – a gazdaságtudományok képzési területen – a 

munkaerőpiacon a legkeresettebbek között találhatók. 

Az intézmény komoly figyelmet fordít az idegen nyelvi képzési portfóliójának fejlesztésére is: 

2011-ben a főiskola 8 idegen nyelvű képzést hirdetett meg, az idegen nyelvű képzésben részt 

vevő hallgatók száma pedig egyedülálló a minősítésért versenybe szálló főiskolák között.  

A BGF nemzetközi kapcsolatrendszere kiemelkedő, 43 ország több mint 200 egyetemével, 

főiskolájával tart fenn aktív kapcsolatot. Ennek köszönhetően a széles idegen nyelvű képzési 

kínálatból több szak kettős diploma kimenettel rendelkezik. Külön kiemelendő a gazdag 

német, francia és távol-keleti kapcsolatrendszer (Japán, Tajvan, Thaiföld).  

A hallgatói mobilitás mértéke az intézményben a legmagasabb a főiskolák közül, a 2010–

2011-es tanévben az intézmény több mint 200 hallgatója vett részt az ERASMUS ösztöndíj 

programban. Az intézmény határon túli, székhelyen kívüli képzésben együttműködő 

partnereivel is aktív kutatási együttműködést ápol, így a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemmel, „Kultúrakép műhely-kutatás – Fiatalok jövőképe”, valamint 

„Transznacionális identitás” témákban.  

A Főiskola tagja az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) és az Egyetemek Nemzetközi 

Szövetségének is (IAU), emellett számos nemzetközi konferencia rendezési jogát nyerte el az 

utóbbi években (EURASHE, AEDEM, Academy of World Business, Marketing and 

Management Development). 

A Budapesti Gazdasági Főiskola nagy hangsúlyt helyez a képzés- és tartalomfejlesztésre is, ez 

jól tükröződik az intézmény pályázati aktivitásában is. A Főiskola alkalmazott kutatásokra, 

magas minőségű tananyagfejlesztésekre vonatkozó nemzetközi projektekben (Erasmus 

Multilateral Projects, Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project, Leonardo da Vinci Pilot 



8 

 

Project) való részvétele, mind konzorcium vezetőként, mind konzorciumi partnerként 

jelentős. Az oktatás-módszertani kutatásokban elért eredményeit az intézmény elsősorban a 

felnőttoktatásban és a távoktatásban hasznosította. 

Az intézményi tehetséggondozás jónak mondható, a hallgatók OTDK részvétele és az ott díjat 

nyertek aránya a hazai főiskolák között kiválónak minősíthető. 

 

Gyengeségek: A főiskolán a minősített oktatók-kutatók fajlagos aránya nem egy 

kutatóintézmény profilját rajzolja ki. Nincs a hazai társadalomtudományi szakmai közéletben 

meghatározó súlyú iskolateremtő egyéniség, sem műhely a főiskolán. A jövőben az 

intézménynek nagy gondot kell fordítania az oktatói állomány fejlesztésére, valamint a 

minősített oktatók arányának növelésére is. Az alkalmazott kutatások szempontjából 

meghatározónak tekinthető adatok, mint a K+F+I forrásokból, pályázatokból származó 

bevételek, az innovációs eredmények értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, 

illetve azok aránya a főiskola költségvetésében nem számottevő, ami természetesen összefügg 

a főiskola szakmai profiljával is (közgazdaságtan, társadalomtudományok, nyelvészet), és 

azzal a ténnyel, hogy az EU-s pályázati források a budapesti telephelyű intézmények esetében 

csak rendkívül korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A 2007–2011-es időszakra vetített 

tudománymetriai adatok szerint a főiskola igen kevés nemzetközi viszonylatban is jelentős 

tudományos eredménnyel, publikációval rendelkezett, de ezt a minőségi képzést előtérbe 

helyező intézményi profil jól ellensúlyozza. Habár a főiskola hallgatói eredményesen 

szerepelnek a különféle szakmai konferenciákon, a szakkollégiumi tehetséggondozás még 

fejlesztésre szorul. 

 

Összegzésül elmondható, hogy habár az intézmény tudományos eredményességét tekintve 

nem jelentős, képzési tevékenységének színvonala, azok munkaerő piaci relevanciája, és a 

szerzett diplomák alkalmazhatósága az intézményt a hazai felsőoktatási intézmények 

élmezőnyébe emeli.  

 

Javaslat: A Budapesti Gazdasági Főiskola a hazai főiskolák közül a legnagyobb hatású 

intézmény, képzéseinek minősége, azok munkaerő-piaci relevanciája, és kiváló 

nemzetközi kapcsolatai alapján javasolt az „alkalmazott tudományok főiskolája” 

minősítés elnyerésére 
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ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA (EKF) 
 

Erősségek: A főiskola tanárképzésben elfoglalt régiós és országos szintű szerepe, a 

tanárképzéssel kapcsolatos eredményes kutatások több évtizedes tradíciói, az IKT-kutatások 

területén országosan is elismert szerepe, valamint az élelmiszer-tudományi, 

élelmiszerbiztonsági és a természettudományi területeken elért alkalmazott kutatási 

eredményei az intézmény magas színvonaláról tanúskodnak. 

A magyar főiskolák közül a legnagyobb létszámú minősített oktatói-kutatói állománnyal 

rendelkezik, ezek aránya is a legmagasabb a főállású oktatókhoz-kutatókhoz képest, és az 

Eszterházy Károly Főiskolán valóban működik néhány színvonalas tudományos műhely. Egy 

rendes állású MTA tag és egy professor emeritus MTA tagjuk van. Aktív és színvonalas 

kutatói tevékenységüket jelzik jelentős számú – és többségében jó minőségű – hivatkozott 

publikációik, amelyek közül több szakterületen a nemzetközi jelleg a meghatározó. Az értékes 

publikációk fajlagos, oktatókra, kutatókra vetített értékei is erősek. 

Az intézmény regionális és szakmai beágyazottsága kiváló, az Egerfood Regionális 

Tudáscentrum az ország meghatározó szakmaspecifikus klaszterközpontjaként működik az 

élelmiszer-tudományok – tej, bor, hal, gomba stb. –, az élelmiszer-biztonsági technológiák és 

a bioanalitika területén. 

Az intézmény kiemelkedő számú bejelentett, illetve bejegyzett szabadalommal és oltalommal 

rendelkezik. K+F+I bevételeik szerkezetét, kutatási eredményességüket pontosan elemzik az 

intézményfejlesztési tervben; a pályázati bevétel magasnak mondható a főiskolák között. 

Hallgatóik a főiskola méretéhez képest is kiemelkedően nagy számban szerepelnek az OTDK-

n, és az ott díjat nyert hallgatók aránya is igen magas a versenytársakéhoz képest. 

Az intézmény kiemelten kezeli a képzés- és tartalomfejlesztési célkitűzéseket, és jelentős 

pályázati bevételre tett szert az elmúlt években ezen a területen.  

Az intézmény az elmúlt években dinamikus fejlődésen ment keresztül, ennek hatása látszik a 

felvi.hu statisztikáiban jelzett hallgatói preferenciákban is, az első helyes jelentkezők 

számának tekintetében az Eszterházy Károly Főiskola a második helyen áll a főiskolák 

mezőnyében.  

A képzések nemzetköziesítésének színvonalára jellemző, hogy a 2011-es külügyi/mobilitási 

tevékenységével az EKF elnyerte a Tempus Közalapítvány „Nemzetközi Együttműködési 

Kultúráért” nívódíját is.  

 

 

Gyengeségek: A főiskola karai nem egyenletesen járulnak hozzá a kiemelkedő 

eredményekhez. Néhány kiváló, nemzetközi tudományos rangot képviselő professzor csak az 

utóbbi években csatlakozott az intézményhez. 

Jelentős előrelépésre van szükség a kutatás-fejlesztés nemzetköziesítésében, mert ezt egyelőre 

csak a képzések szintjén lehet magas színvonalúnak nevezni.  

Az intézmény 2011-ben csak meghirdetett, de nem indított idegen nyelvű szakokat, jelenleg  

egy hallgató sem vesz részt ilyen képzésben az intézményben.  

 

Javaslat: Az „alkalmazott tudományok főiskolája” besorolás feltétlenül támogatandó 
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Alkalmazott tudományok főiskolája minősítésre jelenleg nem javasolt 

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA (KRF) 

 

Erősségek: A KRF minősített oktatóinak, kutatóinak aránya a két kar egyikén (TVK) 

különösen jónak mondható, ami az utóbbi években következetes és igényes személyzeti 

politikára utal. A tudományos tevékenység volumene a főiskola méretéhez képest jónak, az 

intézmény publikációs produktivitása magasnak mondható. Tudományos szempontból az 

intézmény több területen is aktív, a 2007–2011-es időszak tudománymetriai adatai alapján 

ezek közül az agrártudományi (növénytudományok) és a természettudományi 

(környezettudomány) kutatások számítanak erősnek a hazai főiskolák mezőnyében.  

A Károly Róbert Főiskola, jó helyzetértékelés alapján, magát főleg regionális hatású 

felsőoktatási intézményként pozícionálta, képzési kínálata jól igazodik a régió munkaerő-piaci 

igényeihez. A felsőoktatási szakképzések aránya igen magas, és sok hallgató az intézmény 

távoktatási lehetőségeit veszi igénybe. Az intézmény az elmúlt években figyelmet fordított a 

képzés- és tartalomfejlesztésre is, és sikeres az ilyen célú pályázatokban.  

A főiskolán gyakorlatorientált képzések feltételei, valamint a kutatások infrastrukturális 

feltételei igen jók, a KRF távérzékelés területén Európában is egyedülálló műszerezettséggel 

és feldolgozó kapacitással rendelkezik, mely nemzetközi láthatóságot biztosít az intézmény 

számára. Kiváló referencia, hogy az ENSZ Világűrbizottsága – a főiskola közreműködésével 

– regionális hivatalt működtet Gyöngyösön. 

A magas színvonalú tudományos munka igen élénk pályázati tevékenységgel párosul: a 

K+F+I bevételek mértéke folyamatosan nő, arányuk pedig folyamatosan javul a főiskola 

költségvetésében. Az elmúlt három év adatai alapján a KRF – a főiskolák közül – a második 

legnagyobb K+F+I pályázati bevétellel büszkélkedhet. Az intézmény tudományos 

kapcsolatrendszere hazai és nemzetközi dimenzióiban is jónak mondható.  

 

Gyengeségek: Habár az intézmény minősített oktatóinak aránya jónak mondható a főiskolák 

mezőnyében, MTA doktora tudományos minősítésű oktató/kutató mindössze egy fő dolgozik 

a főiskolán. 

Jóllehet az intézmény publikációs produktivitása a főiskolai mezőnyben erős, a publikációs 

hatás nemzetközi összehasonlításban a Web of Science 2007–2011 közötti adatait alapul véve 

nem meggyőző, a KRF ebben a tekintetben elmarad több hazai főiskola főiskola 

eredményeitől. 

A nemzetközi forrásból származó K+F+I bevételek csak az utóbbi évben jelentek meg, és 

összességében is a K+F+I bevételek még mindig alacsony arányt képviselnek az egyébként 

évente erősen változó főiskolai költségvetési szerkezetben. Fontos megjegyezni, hogy a 

megrendelésekből származó K+F+I bevételek  alacsonyak az intézmény tudományos 

teljesítményéhez, műszaki profiljához képest.  

A hallgatók részvétele az OTDK mozgalomban megfelelőnek mondható, az OTDK 

helyezettek száma azonban szerény, ami arra utalhat, hogy a hallgatók nincsenek megfelelő 

mértékben bevonva az egyébként magas színvonalú kutatásokba. 

Szintén problémát jelent, hogy az intézmény kutatási kapcsolatrendszerét egyelőre nem 

terjesztette ki képzéseinek nemzetközivé tétele érdekében. A KRF nem indít idegen nyelvű 

szakokat, és nem rendelkezik kettős diploma kiadására szerzett jogosultságokkal, valamint a 

hallgatói mobilitás is csekélynek mondható. 

Az intézménynek főleg regionális vonzereje van, ezt jól példázza a 2011-es év első helyes 

jelentkezőinek alacsony száma is. 
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Összegeségében elmondható, hogy az intézmény jó mutatókkal rendelkezik mind kutatási, 

mind képzési tevékenysége terén, de jelenleg nem tartozik a legkiemelkedőbb intézmények 

közé. 

  

Javaslat: Az „alkalmazott tudományok” főiskolája minősítés nem támogatható 
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA (NYF) 

 

Erősségek: A Nyíregyházi Főiskola oktatói-kutatói állománya meghaladja a kritikus tömeget. 

A minősített oktatók aránya – a főiskolák között – kiemelkedő, a tudományos fokozattal 

rendelkező oktatók aránya jelenleg 71%, ami jelentős javulás a korábbi évek adataihoz mérve. 

Az intézmény oktatói, kutatói közül 8 fő az MTA doktora címet viseli. 

Az NYF kutatási tevékenységének stratégiai jelentőségű területei a pedagógusképzés, a 

műszaki és az informatikai tudományok, a környezettudományok, a művészetközvetítés, 

valamint a szociológia. Az intézményben nemzetközileg is releváns kutatásokat folytatnak 

természettudományi és agrár-műszaki területen. 

Az intézmény képzési profilját a pedagógusképzés határozza meg, mely területen a főiskola 

nagyon komoly regionális szereppel bír. Az NYF ugyanakkor rendelkezik olyan képzéssel is, 

mely országos viszonylatban is unikálisnak számít (közlekedésmérnöki szak – légiközlekedési 

hajózás szakirány); ezek mellett kiemelendő, hogy a főiskola küldetésnyilatkozatában 

megfogalmazottak szerint, célnak tekinti a régió roma lakosságának felzárkóztatását, mely cél 

elérése érdekében saját stratégiát dolgozott ki. 

A kutatási munka megítélése szempontjából megemlítendő, hogy az NYF a hazai főiskolák 

közül a Web of Science adatai alapján – több egyetemet is megelőzve – a legnagyobb 

publikációs volumennel rendelkező főiskola, noha látni kell, hogy az adatbázis elsősorban a 

természettudományi és műszaki, valamint orvostudományi területek eredményességét teszi 

mérhetővé. 

A K+F+I pályázatok bevételei a hazai főiskolai mezőnyben a legerősebbek, és kedvező 

tendenciát mutatnak. Az NYF a hazai főiskolák viszonylatában a legeredményesebb pályázó 

az Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) pályázatain. 

Az intézmény főiskolai mércéhez mérten igen jó nemzetközi kutatási kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik, ezt geopolitikai helyzetéből kifolyólag főleg az országhatárokon átnyúló 

regionális kapcsolatépítések jellemzik. 

Az intézményi infrastruktúra kapcsán meg kell jegyezni, hogy az NYF rendelkezik jelenleg 

Magyarország legmodernebb felsőoktatási sport infrastruktúrájával. 

 

Gyengeségek: A kiemelkedő nemzetközi publikációs tevékenység csak egy szűk kutatási 

területen jelenik meg, a főiskola egészének teljesítménye egyenetlen. A főiskola méretéhez 

képest, az OTDK résztvevők számában a gyengébbek közé tartozik, és ez érvényes az elnyert 

díjak számára, illetve a résztvevők számhoz viszonyított arányára is. Mindez a főiskola 

tehetséggondozási programjának gyengeségeire utal valamint a hallgatók perspektivikus 

kutatási projektekbe való bevonásának nehézségeire is. 

Habár a hallgatói mobilitás feltételei adottak, ez sem kiutazó, sem beutazó irányban nem 

jelentős, az Erasmus ösztöndíj programban részt vevő hallgatók aránya alacsony, ennek okai 

egyrészt a régiót jellemző gazdasági potenciálban, másrészt pedig az intézmény hallgatóinak 

gyenge idegen nyelvi kompetenciáiban keresendők. A képzés nemzetközi dimenziója sem 

kiemelkedő, a főiskolán 2011-ben egy idegen nyelvű szak sem indult, és nem volt idegen 

nyelvű alapképzésben részt vevő hallgató, habár az intézményben működik nemzetközi 

kapcsolatok szak. 

Habár az intézményfejlesztési terv szerint több, a főiskola gazdasági beágyazottságának 

növelését támogató intézkedés is történt (két spin-off cég is alakult), ezt a jövőben még 

fejleszteni kell, és az intézmény fejlesztési terveiben nagyobb szerepet kell kapniuk a más 

magyarországi felsőoktatási intézményekkel való együttműködéseknek is. A főiskola 

tudományos potenciálját tekintve mindenképpen javasolt, hogy aktív részvételt vállaljon a 

térség és a megye innovációs stratégiai dokumentumainak kidolgozásában.  
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Az intézményt csökkenő hallgatói létszám jellemzi, és a 2011-es felvételi adatokat alapul 

véve az intézmény az első helyes jelentkezők számának rangsorában a harmadik helyen áll a 

főiskolák mezőnyében. 

A képzés- és tartalomfejlesztés céljait nem szolgálják kiemelt intézkedések, és e téren az 

intézmény pályázati aktivitása sem jelentős.  

Összegzésképpen elmondható, hogy az intézmény kiváló tudományos mutatókkal 

rendelkezik, azonban gazdasági beágyazottsága nem kiemelkedő, évek óta csökkenő hallgatói 

létszámmal küszködik, és hatása, vonzáskörzete inkább csak regionális hatású. A főiskola 

sikerességének megőrzése érdekébenaz intézményi konszolidáció és a képzések 

nemzetköziesítése elengedhetetlen.  

  

Javaslat: A Nyíregyházi Főiskola „alkalmazott tudományok főiskolája” besorolása nem 

javasolható 
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KECSKEMÉTI FŐISKOLA (KF) 

 

Erősségek: A Kecskeméti Főiskola három karával a Dél-alföldi régió műszaki, agrár 

felsőoktatásának illetve pedagógusképzésének szereplője. 

A főiskola gondosan összeállított, részletes, ambiciózus, de reálisnak mondható IFT-t állított 

össze, jövőképe világos, számos olyan kezdeményezést tartalmaz (pl. duális képzés), ami 

országos jelentőségűvé válhat. Minősített oktatóinak-kutatóinak száma eléri a kritikus 

tömeget és arányuk a főállású oktatókhoz, kutatókhoz képest is jónak mondható hazai 

viszonylatban.  

Kiemelkedőek a helyi iparral kiépített kapcsolataik, és nagyon erős munkaerő piaci 

kapcsolódást jelent a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary-val való együttműködés. A 

felvi.hu interaktív rangsorának 2009-es adatai szerint a főiskola Gépipari és Automatizálási 

Műszaki Főiskolai Kara kiemelkedően jó kapcsolatokat ápol a szakmában működő 

vállalatokkal, cégekkel.  

Az intézményben folyó képzések szakmai gyakorlatainak infrastrukturális feltételei jónak 

mondhatók (illetve kiválónak a műszaki terület esetében) minden képzési területe esetében.  

A bejelentett szabadalmak és oltalmak tekintetében a legjobb főiskolák közé tartozik. A 

K+F+I bevételeik, illetve kutatási eredményeik értékesítéséből származó bevételeik 

jelentősnek mondhatók, valamint azok hasznosítása is jónak ítélhető az IFT alapján.  

Jelenleg a K+F+I bevételek már meghatározó részét képezik a főiskola költségvetésének. A 

tehetséggondozás területén a szakkollégiumi rendszertől a TDK tevékenységen át minden 

területen erősek, ez megmutatkozik az OTDK résztvevők számában, ami a főiskola méretéhez 

képest magas.  

A képzés- és tartalomfejlesztésre igen nagy hangsúlyt fektet az intézmény, és e szándékot 

igen élénk pályázati tevékenység kíséri: a Kecskeméti Főiskola jelentős összegeket nyert el 

ilyen célú EU-s pályázatokon. A képzésfejlesztés szempontjából kiemelkedő eredmény, hogy 

Magyarország első felsőoktatási duális képzése ebben az intézményben valósul meg.  

 

Gyengeségek: A főiskola 3 kara közül a Tanítóképző Főiskolai Kar kutatási tevékenysége 

igen szerény, de az intézmény másik két kara sem mutat igazán jelentős kutatási aktivitást, a 

főiskola jelentősége inkább gyakorlati képzéseinek színvonalában rejlik. Az intézmény jó 

nemzetközi kutatási kapcsolatai nem érezhetők a képzésekben, az intézmény nem rendelkezik 

kettős diploma kiadására szerzett jogosultsággal, a hallgatói mobilitás pedig nem jelentős, az 

Erasmus ösztöndíj programban résztvevők száma csekély.  

Az OTDK-n szereplő hallgatók száma jelentős, ehhez képest kevés helyezést nyernek el a 

főiskola hallgatói.  

Az intézmény K+F+I bevételei csak az utóbbi néhány évben mutatnak jelentős fejlődést, és 

csak nemrég váltak a főiskola költségvetésének meghatározó részévé. 

Az intézmény főként regionális jelentőségű, és az intézménybe első helyen jelentkező 

hallgatók száma alacsony: 2011-ben ez a szám 1537 fő volt.  

Összegezve: a Kecskeméti Főiskola az elmúlt két év során rendkívül dinamikus fejlődésen 

ment keresztül: javult az oktatói-kutatói állomány, jobb lett a képzések munkaerő-piaci 

beágyazottsága, valamint élénk pályázati tevékenység vette kezdetét, ami az intézményi 

menedzsment kiválóságát jelzi, azonban jelenleg még sem a képzések, sem tudományos 

eredményesség terén nem tartozik a legjobb főiskolák közé.  

 

Javaslat: A Kecskeméti Főiskola az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítésre 

nem javasolható 
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DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA (DF) 

 

Erősségek: Az intézménynek jó mutatói vannak a tudományos fokozattal rendelkezők aránya 

tekintetében, továbbá a főiskolán néhány, szakmai körökben is számon tartott kutató dolgozik, 

akiknek publikációi – és azok hivatkozásokban mért nemzetközi hatása is – jónak mondhatók.  

Az intézmény kutatási infrastruktúrája kiváló, jók a TIOP fejlesztések révén kialakított 

laborok – a kiemelkedő Gleeble, továbbá a „Bosch” laboratórium, MAIDLA – 

műszerezettsége, és említésre méltó a NIIF-DF kutatási együttműködés a cloud computing 

területén. Az intézmény ipari kapcsolatai és regionális beágyazottsága jelentős. A DF 

hallgatói többféle gyakornoki programban vehetnek részt az intézmény partnereinél, mely 

később elhelyezkedésüket is segíti. 

Ugyancsak kedvezőnek mondható az alkalmazott kutatások megítélése szempontjából, a 

főiskola néhány ipari céggel (ISD DUNAFERR Zrt-hez, Robert Bosch Kft,) kiépített 

hagyományosan jó kapcsolata, ebből fakadóan a K+F+I bevételek értéke, azok a főiskola 

költségvetésében betöltött aránya. 

Az intézmény kivételesen jó mutatókkal rendelkezik a K+F+I bevételek területén, amelyek 

növekvő tendenciát mutatnak. Az elmúlt években a Dunaújvárosi Főiskola igen élénk 

pályázati tevékenységet folytatott a képzés- és tartalomfejlesztés terén, és jelentős összegeket 

nyert el ilyen célokra. 

Dicséretes, hogy a Dunaújvárosi Főiskola figyelmet fordít az idegen nyelvű képzéseire is, 

azonban az idegen nyelvű szakokon a hallgatók száma nem túl magas.  

 

Gyengeségek: Az intézmény tudományos fokozattal rendelkező oktatóinak-kutatóinak aránya 

ugyan jó, számuk azonban alig haladja meg a kritikus tömeget. A teljes oktatói létszám egy 

nagyobb karnak felel meg. A kiemelkedő kutatók – gyakorlatilag három húzónév – az utóbbi 

években csatlakoztak a főiskolához, intézeteiben a kutatási tevékenység ennek megfelelően 

nagyon egyenetlenül oszlik meg, lényegében két intézetre korlátozódik.  

Miután a minősített oktatók, kutatók aránya megfelelő, ezért az arány további javítása helyett 

minőségi fejlesztést tervez az intézmény. A nyugdíjba vonuló munkatársak helyére nagy 

tapasztalattal, lehetőleg nemzetközi ismertséggel, kapcsolatokkal rendelkező oktatók, kutatók 

felvételét tervezi. Az OTDK-n a főiskola kevés hallgatóval jelenik meg, és a díjat nyertek 

száma nagyon alacsony, ami arra utalhat, hogy a hallgatók nincsenek bevonva meghatározó 

mértékben a perspektivikus kutatási munkákba, projektekbe. A főiskola hallgatói létszáma 

folyamatosan csökken, döntően a kutatásokkal érintett területeken. Maga az IFT is jelzi, hogy 

a hallgatók bevonása a kutatási tevékenységbe komoly munkaerőbázist jelenthetne a jövőben, 

ami a krónikus személyzethiánnyal küszködő kutatásoknak nagy segítség lenne. A folyamatos 

tevékenységük azonban éppen az oktatási leterheltség miatt nehezen biztosítható. A hallgatók 

kutatásba való bevonását nehezíti, hogy a főiskolának 2012-ig mindössze egy mesterszakja 

volt, és a Magyar Akkreditációs Bizottság az intézmény több akkreditációra irányuló kérelmét 

elutasította, a humánerőforrás hiánya miatt. 

A főiskolán négy szakkollégiumi kezdeményezés működik, de ezek egyike sem rendelkezik 

minősítéssel, sem a Szakkollégiumi Charta Minősítő bizottsága, sem az OFI által 2012-ben 

megrendelt felmérés nem sorolja a megfelelő minőségű szakkollégiumok közé. A 

szakkollégiumok működési és finanszírozási rendjének kidolgozását még csak tervezi a DF. 

Az IFT több helyen is említi az Nftv akkor hatályos fogalomhasználata szerinti „alkalmazott 

kutatások főiskolája” minősítés megszerzésének a fontosságát, de szinte minden esetben úgy 

beszél erről, mint egy jövőbeni (stratégiai) célkitűzésről.  

A főiskola stratégiájának és működésének egyik fő problémája magából az IFT-ből is 

kiviláglik: az elmúlt évek pályázati forrásbevonása meghaladta a 6 Mrd Ft-ot, aminek egy 

jelentős része a K+F-hez elengedhetetlen eszközállomány fejlesztésére és beruházásra ment 



16 

 

el, ezzel az egy főre jutó pályázati forrás tekintetében az országban az elsők között van. 

Ugyanakkor e jelentős forrásbevonás egy 100 fős oktató-kutató gárdára és egy – 4400 főről 

3700 főre – csökkenő létszámú hallgatóságra vetítve jelenik meg; azaz több területen túlzott 

beruházások történtek, amelyekkel sem a kutatások lefolytatására alkalmas mennyiségi és 

minőségi humánerőforrás-fejlesztés, sem a hallgatói létszám nem tud lépést tartani.  

A szervezeti feltételekről maga az IFT írja le, hogy jelenleg nem megfelelőek: „A személyi és 

tárgyi erőforrások eredményes kihasználásához szükség van a tevékenységek 

megszervezésére, a kutatás-fejlesztési tevékenységek irányítására, a partnerekkel való 

kapcsolattartásra, a szükséges marketing elvégzésére. Ehhez megfelelő szervezeti háttér kell, 

amelynek kialakítása szintén a közeljövő feladata. A K+F+I tevékenység irányítási hátterét 

2012-ben kell kidolgozni.” A főiskola rendelkezik korszerű laboratóriumokkal, ezek 

kapacitásának kihasználtsága azonban nem kielégítő. A jövőképnek megfelelően a 

Dunaújvárosi Főiskola az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni tevékenységén belül 

a kutatás-fejlesztésnek.  

Főiskolaként alapértékének tekinti a gyakorlatorientált képzést, és tisztában van azzal, hogy jó 

minőségű műszaki, informatikai oktatás nem lehetséges mély és sokrétű vállalati 

kapcsolatokkal működő alkalmazott kutatási tevékenység nélkül. Ezért a kutatás területén a 

főiskola jövőbeli célkitűzése néhány kiemelt területen országos, illetve nemzetközi 

viszonylatban is számottevő eredmények elérése, ezáltal az kiválósági minősítés elnyerése.  

Habár a főiskolán külön szervezeti egység, a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda foglalkozik az 

intézmény külkapcsolataival, sem a képzés (Erasmus hallgatók száma), sem a kutatás 

nemzetközi dimenziója kutatási tevékenység nemzetközi dimenziója nem kiemelkedő, 

ugyanakkor megemlítendő, hogy a Dunaújvárosi Főiskola az intézményközi 

együttműködésben fejlődést tud felmutatni a kettős képzések indítása terén.  

 

Javaslat: Az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítés nem támogatható 
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EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA (EJF) 

 

Erősségek: Az Eötvös József Főiskola a hazai állami finanszírozású főiskolák közül a 

legkisebb, főleg regionális hatású intézmény. A főiskola négy képzési területen aktív, az 

intézmény fő profilját azonban a neveléstudományi (Neveléstudományi Kar), illetve a 

műszaki képzés (Közigazgatási és Műszaki Kar) alkotják. A műszaki képzés több évtizedes 

múltra tekint vissza, és az intézményben az alapszakok szintjén az országban egyedülállóan 

folyik az területi vízgazdálkodás, a vízellátás-csatornázás, víz- és szennyvíztisztítás feladatait 

megfelelően, a környezeti hatásokat is figyelembe vevően megoldani képes építőmérnökök 

képzése. A gyakorlati képzések infrastrukturális feltételei igen jók, a geodéziai, hidrometriai, 

hidroökológiai és víztechnológiai szakmai mérőgyakorlatok kiemelkedő színvonalúak. 

A Műszaki és Közgazdaságtudományi Karon folyó vízügyi kutatások számos tekintetben 

országosan egyedülállóak, a tevékenységek közül külön kiemelhető a vízügyi adatbázisok 

építése, valamint a modellező laboratórium működtetése. 

A főiskola neveléstudományi szakterületén jelentős – meghatározóan magyar nyelvű – 

publikációk születnek, ami kutatási aktivitást jelez, emellett a felvi.hu által készített 

intézményi rangsor szerint a Neveléstudományi Kar előkelő helyen szerepel a képzési területi 

összehasonlításokban. 

A főiskola méretéhez képest kiemelkedőnek mondható az OTDK díjazottak aránya, ami a 

tehetséggondozás jó színvonalára utalhat. A K+F+I pályázati bevételek összege nagyon 

alacsony, de növekedő tendenciát mutat. Az intézmény jó szakmai kapcsolatot ápol a Magyar 

Víziközmű Szövetséggel, valamint a Vízügyi Igazgatóságokkal is, az EJF gyakran végez a 

vízügyi szakma számára speciális feladatokat is. 

 

Gyengeségek: A főiskola minősített oktatóinak, kutatóinak száma nem haladja meg a kritikus 

tömeget, bár azok aránya még megfelelőnek mondható a teljes oktató-kutató létszámhoz 

viszonyítva, főleg a műszaki terület sajátosságait is figyelembe véve. Negatívum, hogy az EJF 

oktatói között nincs, aki az MTA doktora címmel rendelkezne. Az intézmény 92 fős oktatói 

létszáma mindössze egy nagyobb karnak felel meg.  

A főiskola nem tartozik a hallgatók által preferált intézmények közé: 2011-ben mindössze 613 

fő jelentkezett első helyen. Habár a főiskola fő profilját jelentő vízügyi képzésre országos 

stratégiai igény mutatkozik, ez is többnyire csak regionális szinten vonzza a hallgatókat. A 

képzést és tartalomfejlesztést célzó pályázati aktivitás az utóbbi években nem volt jellemző, 

és ez az intézményfejlesztési terv is csak kevés tényleges, ilyen irányú intézkedést tartalmaz. 

A többi állami finanszírozású főiskolával összehasonlítva, az intézmény képzési nemzetközi 

dimenzióját tekintve lemaradásban van, még akkor is, ha ténylegesen alacsony a nyugat-

európai országokban a lehetséges partnerintézmények száma. Az Erasmus ösztöndíj 

programban részt vevő hallgatók száma csekély, és az intézmény nem rendelkezik kettős 

diploma kiadására szerzett jogosultságokkal. 

Az intézmény kutatások szempontjából főleg műszaki-, társadalom-, és bölcsészettudományi 

területeken aktív, de nemzetközi hatása nem jelentős, az idegen nyelvű publikációk 

tekintetében a főiskola gyenge mutatókat produkál. 

Hasonló megállapítás tehető a K+F+I bevételekről, és azoknak a főiskola költségvetésében 

megjelenő arányáról. Az utóbbi évek pozitív elmozdulása ellenére sem látszanak még 

innovációs eredmények és abból származó jelentősebb bevételek. 

 

Javaslat: Az „alkalmazott tudományok főiskolája” besorolás nem támogatható 
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Erősségek: A KJF a magyar felsőoktatás fiatal, 20 éves intézménye, képzési portfóliója a 

bölcsészettudományok, a gazdaságtudományok, a pedagógia, a társadalomtudományok és a 

művészetek területét fedi le.  

A főiskola minősített oktatóinak, kutatóinak száma meghaladja a kritikus értéket és a 

minősített oktatók aránya javuló tendenciát mutat. Külön kiemelendő, hogy az intézmény 

oktatói, kutatói közül kilenc fő az MTA doktora címmel rendelkezik.  

Az intézmény láthatóan komoly figyelmet fordít a képzések nemzetközi jellegének javítására, 

a 2011-es évben idegen nyelvű alapképzésben 140 hallgató vett részt a KJF képzésein, ami a 

hazai mezőnyben a főiskolák között jó eredménynek számít. A hallgatói mobilitás az Erasmus 

ösztöndíj pályázatokban való aktív részvételnek köszönhetően a főiskolai mezőnyhöz mérten 

magas. 

 

Gyengeségek: A kutatási tevékenység bemutatását szolgáló publikációk elsősorban hazaiak, a 

kevés nemzetközi publikáció hatása nehezen kimutatható, összességében véve a publikációs 

volument mind hazai, mind nemzetközi szempontból szerénynek mondható. A Web of 

Science publikációs adatbázis 2007-2011-es időszakra vonatkozó adatai szerint a KJF 

publikációs produktivitása elmarad a hazai intézmények hasonló adataitól. 

Az intézmény K+F+I bevételei elhanyagolhatóak, de ez az eredmény jórészt a főiskola 

kutatási profiljával is magyarázható. 

Habár a Kodolányi János Főiskola jó eredményeket ért el az európai mobilitás szervezésében, 

kevés eredménye van a közös diplomák, a teljes és egyéb részképzések Erasmus kereteken 

túli szervezésében. 

A diplomás pályakövetési adatok nem támasztják alá az intézmény képzéseinek kiválóságát, 

ami jól tükröződik a hallgatók tanulmányi versenyeken elért eredményeiben is. Az OTDK-n a 

főiskola méretéhez képest is kevés hallgató vesz részt, ami utalhat a tehetséggondozás 

gondjaira, a hallgatók kutatási projektekbe való bevonásának nehézségeire. Az 

intézményfejlesztési tervben nem jelenik meg kellő hangsúllyal a tehetséggondozás feladata.  

A főiskola a jövőben két kutatási műhely programjával kíván a hazai főiskolák élvonalába 

emelkedni, azonban e műhelyek eredményei még nem támasztják alá a KJF „alkalmazott 

tudományok főiskolája” minősítés iránti igényét.  

A Kodolányi János Főiskola főleg regionális hatású intézmény, melynek hallgatói létszáma 

2009 óta csökkenő tendenciát mutat. 

 

Javaslat: Az „alkalmazott tudományok főiskolája” besorolás nem támogatható 


