
A Felvi-rangsorok módszertana 
 
 

A rangsorolás általános alapelvei 
 
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.–Országos Felsőoktatási 

Információs Központ kiemelt feladatai közé tartozik az egyetemekre, főiskolákra 
jelentkezők, a felsőoktatási intézmények, a munkaadói oldal és a felsőoktatási szféra 
többi szereplőjének minél sokoldalúbb tájékoztatása. Ennek egyik fontos eleme az 
államilag elismert felsőoktatási intézményeket számos mutató alapján összehasonlító 
rangsorkészítés. Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhellyel 2000-ben közösen 
kialakított egységes módszertani elvekre alapozva, figyelembe véve a felsőoktatás 
nemzetközi mutatószámrendszerét, folyamatosan bővül az elemzésekbe bevont 
szempontok köre. A rangsorkészítés két legfontosabb alapelve a sok szempontú 
rangsorolás és a módszertani alaposság, hitelesség. 

Sokszempontúság: alapelv, hogy nincs abszolút legjobb vagy legrosszabb intézmény. 
Az egyetemeket, főiskolákat ezért a lehetőség szerinti összes releváns és mérhető mutató 
alapján érdemes összehasonlítani. 

Módszertani alaposság és hitelesség: minden intézményi rangsornak adatszolgáltatási, 
statisztikai és kutatás módszertani szempontból szakmailag megalapozottnak, 
pontosnak és hitelesnek kell lennie. A rangsorok elkészítésének módszertanát mindig 
teljes körűen nyilvánosságra hozzák a vizsgálat készítői. 

 
Adatforrások 
A Diploma 2010 kiadványunkban szereplő Felvi-rangsorok a következő adatbázisokon 

alapulnak: 
• az intézmények saját információszolgáltatásra épülő, oktatási és kulturális 

minisztériumi (OKM) adatok (2008–2009.); 
• az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – Országos Felsőoktatási 

Információs Központ (OFIK) közvetlen intézményi adatgyűjtése (2008–2009.); 
• az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – Országos Felsőoktatási 

Információs Központ (OFIK) jelentkezési és felvételi adatai (2008–2009.); 
• az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) adatai; 
• reprezentatív empirikus szociológiai kutatások az egyetemi–főiskolai hallgatók 

körében (2009); 
• reprezentatív empirikus gazdaságszociológiai vizsgálatok a munkaadók körében 

(MKIK-GVI, 2009’). 
 

Adattípusok 
Intézményi adatszolgáltatás során nyert adatok. A magyarországi felsőoktatási 

intézmények évente szolgáltatnak statisztikai adatokat az OKM-nek az oktatói létszámról, az 
adott intézmény dolgozóiról, a hallgatók létszámáról és összetételéről, valamint az 
infrastrukturális ellátottságról. A rangsorok az így létrejött OKM és OFIK teljes adatbázisain 
alapulnak. 

 
Felhasznált 

adat  
Az adat leírása (év, tanév) Forrás 

Hallgatók száma Az alapszakos és egységes osztatlan képzésre járó nappali 
munkarenden tanuló hallgatók száma (AON – 2008/2009) 

OKM 



Felhasznált 
adat  

Az adat leírása (év, tanév) Forrás 

PhD-, DLA-
fokozattal 

rendelkező oktatók 
száma 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott PhD-, DLA-
fokozattal rendelkező oktatók száma (2008/2009) 

OKM 

PhD-, DLA- 
fokozattal 

rendelkező oktatóra 
jutó nappalis 

hallgatók száma 

Egy PhD-, DLA- fokozattal rendelkező oktatóra jutó 
nappali munkarenden tanuló hallgatók száma (2008/2009) 

OKM 

Kandidátusok 
száma 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott kandidátusok száma 
az oktatók körében (2008/2009) 

OKM 

Kandidátus 
oktatókra jutó 

nappalis hallgatók 
száma 

Egy kandidátus oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók 
száma (2008/2009) 

OKM 

PhD-fokozatot 
szerzettek száma 

Minden munkarenden a doktori, azaz PhD-, DLA-
fokozatot szerzett összes hallgató száma (2008) 
(főiskolák esetében kihúzással jelölve) 

OKM 

PhD-hallgatók 
száma  

Minden munkarenden a doktori, azaz PhD-, DLA-
képzésben részt vevő hallgatók száma (2008/2009) 
(főiskolák esetében kihúzással jelölve) 

OKM 

Akadémiai doktor 
oktatók 

Az akadémiai doktor oktatók aránya az összes, teljes 
munkaidős oktatón belül (2008/2009) 

OKM 

Egy minősített 
oktatóra jutó 

hallgatók 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített 
(kandidátus vagy PhD-, DLA-fokozattal rendelkező) 
oktatókra jutó alap és egységes osztatlan képzésben részt 
vevő nappali munkarenden tanuló hallgatók száma. 

OKM 

 
Jelentkezési és felvételi adatok. Az OFIK évente összesíti a hazai felsőoktatási 

intézményekbe jelentkezők és felvettek adatait: a felvételi jelentkezési lapon megjelölt 
intézményválasztásokat, a választott szakokat, a képzési formát, a munkarendet (korábban: 
tagozatot), a támogatási formát, a jelentkezők személyes adatait (életkor, állampolgárság, 
„nem”, állandó lakóhely, az érettségi éve, más felsőfokú tanulmányok, nyelvvizsga, érettségit 
adó középiskola típusa és tagozata stb.).  

A vonatkozó rangsorok készítésénél minden esetben az adott intézménybe/szakra/képzési 
területre első helyen jelentkező hallgatók számát vettük figyelembe.  

 
 

Felhasznált 
adat 

Az adat leírása (év, tanév) Forrás 

Jelentkezők A normál eljárás során az intézményt a felvételi lapon első 
helyen megjelölő, államilag támogatott nappali alap- vagy 
osztatlan képzésre (AONÁ) jelentkezők száma (2009) 

OFIK 

Felvettek  Az első helyen felvett AONÁ-hallgatók száma (2009)  OFIK 
Bejutási arány Az első-helyes AONÁ-felvettek aránya az összes első-

helyes AONÁ-jelentkezők számához (2009) 
OFIK 



Felhasznált 
adat 

Az adat leírása (év, tanév) Forrás 

Felvettek 
pontátlaga 
(bekerülési 
pontszám) 

Az első-helyes AONÁ-felvettek által elért pontszámok 
számtani átlaga (2009)  

OFIK 

Tanulmányi 
versenyen 
helyezettek 

Az országos középiskolai tanulmányi versenyen 
kiemelkedő – felvételi többletpontot érő – helyezést elért 
első-helyes AONÁ-felvettek száma (2009) 

OFIK 

Legjobb 
középiskolából jött 

A sikeres felvételik alapján az ország legjobb 20 
középiskolájában érettségizett első-helyes AONÁ-
felvettek száma (2009) 

OFIK 

Nyelvvizsgával 
rendelkezők  

Az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező első-
helyes AONÁ-felvettek aránya az összes első-helyes 
AONÁ-jelentkezőhöz (2009) 

OFIK 

 
Megjegyzés: A=alapképzés; O=egységes osztatlan képzés; N=nappali munkarend; Á=államilag támogatott 
 
Költségtérítéses képzésre jelentkezők. Ebben az évben második alkalommal 4 képzési 

terület esetében (gazdaságtudományi, jogi- és igazgatási, orvos és egészségtudományi-, 
társadalomtudományi) külön vizsgáltuk az első helyen költségtérítéses képzésre jelentkezőkre 
vonatkozó következő adatokat: 

 
Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév) Forrás 

Jelentkezők Az intézményt a felvételi lapon első helyen megjelölő, 
nappali munkarendre, költségtérítéses képzésre (AONK) 
jelentkezők száma (2009) 

OFIK 

Felvettek Az első helyen felvett AONK-hallgatók száma (2009) OFIK 
Bejutási arány Az első-helyes AONK felvettek aránya az összes első-

helyes AONK jelentkezők számához (2009) 
OFIK 

Felvettek 
pontátlaga 
(bekerülési 
pontszám) 

Az első-helyes AONK felvettek által elért pontszámok 
számtani átlaga (2009)  

OFIK 

OKTV-helyezettek Az országos középiskolai tanulmányi versenyen 
kiemelkedő – felvételi többletpontot érő – helyezést elért 
első-helyes AONK felvettek száma (2009) 

OFIK 

Legjobb 
középiskolából jött 

Az ország sikeres felvételiben legjobb 20 db 
középiskolájában érettségizett első-helyes AONK 
felvettek száma (2009) 

OFIK 

Nyelvvizsgával 
rendelkezők  

Az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező első-
helyes AONK felvettek aránya az összes első-helyes 
AONK jelentkezőhöz (2009) 

OFIK 

 
Megjegyzés: A=alapképzés; O=egységes osztatlan képzés; N=nappali munkarend; K=költségtérítéses 
 
OTDT adatok. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) rendszeres 

nyilvántartást vezet a tudományos diákköri versenyek eredményeiről. Az OFIK kérésére 
intézményi/kari bontásban is évről évre összesíti és rendelkezésre bocsátja az ezzel 
kapcsolatos adatsorokat.  

 



Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév) 
OTDK-helyezésre 

jutó nappalisok száma* 
Az adott karon OTDK-n elért 1–3. helyezésekre jutó nappali 
alapszakos és egységes osztatlan képzésre járó hallgatók száma 
(2009) 

 
*Megjegyzés: kétévente kerül megrendezésre. 
 
Kérdőíves, reprezentatív vizsgálatok adatai 
Előzmények. A teljes kutatási program 2000-ben indult az Universitas Press Felsőoktatás-

kutató Műhely kezdeményezésére, az OFIK támogatásával. Az OFIK megbízásából a 
Mimikri Közvélemény- és Piackutató Kft., az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely 
és a JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhely országos reprezentatív kérdőíves 
vizsgálatot végzett 2001 tavaszán magyarországi egyetemisták (4870 fő), 2005 tavaszán 
magyarországi főiskolások (6850 fő), 2006 és 2007 tavaszán pedig 9 (5158 fő), illetve 7 
(5575 fő) alapszakon és osztatlan képzésen tanuló hallgatók körében. Az eredmények teljes 
körű ismertetése az Egyetemek mérlegen (2003) és a Felvi Rangsor 2006 című OFIK-
kiadványban olvasható, a módszertanok részletes leírása pedig ugyanitt és a HVG Diploma 
2007., 2008. és 2009. Felvi-rangsorok kiadványokban, illetve az OFIK honlapján 
(www.felvi.hu). 2009-ben ismét sor került egy standard kérdőíves, személyes megkeresésen 
alapuló vizsgálatra 7 835 fő nappali alapképzéses hallgató körében.  

A legfrissebb, 2009-es kutatás mintájába a jelentkezési adatok alapján legnépszerűbb 
hetven kar került, s minden egyes kar egy, a hallgatók száma alapján domináns 
képzésterületen lett figyelembe véve. Az egyes karokon a kutatók a hallgatók neme, a 
választott szak és az egyes évfolyamokon előforduló hallgatói létszámokra reprezentatív 
mintát vettek a karokon. A kari részmintákba általában 100, egyes nagyobb és egy adott 
képzési területen vegyes képzési profilú karokon 200 hallgató került. A kérdezett mintákat az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos felsőoktatási statisztikai tájékoztatója alapján 
alakították ki. A mintavételi hiba nagysága 0–1,5% (országos minta), illetve 0–9% 
(intézményenkénti minta) között volt. Mivel minden képzésterületen történt hallgatói 
lekérdezés, ezért a mostani vizsgálat eredményei nyújtják a leginkább átfogó képet a hazai 
felsőoktatásról.  

A kérdőív. A kérdések a hallgatók intézményválasztási szempontjaira, a képzés, illetve az 
intézmény értékelésére, az egyéb továbbtanulási-átképzési tervekre és a diplomaszerzés utáni 
elhelyezkedési szándékokra és várakozásokra terjedtek ki. A képzés- és intézményértékelés a 
következőképpen épült fel: az oktatás színvonala, a diploma hazai és nemzetközi 
piacképessége; az intézményen belüli önképzés, szakmai előrejutás lehetőségei; az 
intézménnyel való azonosulás; az intézmény légköre és az intézményen belüli 
kulturális/sportolási lehetőségek; az intézmény oktatási infrastruktúrájának színvonala, egyéb 
intézményi szolgáltatások. 

A hallgatóknak a saját intézményükről kellett véleményt mondaniuk, kivéve négy 
összehasonlító kérdést, amikor a válaszadóknak más intézményhez képest kellett jellemezniük 
saját karukat. 

 
Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév) 

Intézménybe való bejutás 
nehézsége  

1–5 közötti osztályozás, az eredmény a kapott osztályzatok 
számtani átlaga 
(2009) 

Tanulmányok nehézsége  
Oktatás színvonala 

Végzés utáni elhelyezkedés 
segítése az intézmény 

részéről 



Felhasznált adat Az adat leírása (év, tanév) 
Oktatók segítőkészsége 

(mennyire segítik a diákokat 
a tanulmányi-szakmai 

munkában, előrejutásban) 
Hallgatók tájékoztatása 
tanulmányi ügyekben 
Kulturális lehetőségek 
Sportolási lehetőségek 
Könyvtár színvonala 

Számítógép ellátottság 
Elméleti képzés színvonala 

Szakismeretek 
alkalmazhatósága 

Szakmai gyakorlatok 
színvonala 

Képzés alatti 
munkalehetőségek 

biztosítása 
Intézmény kapcsolata a 

munkaerő-piaci 
szereplőkkel 

A szakterület elismert 
képviselőinek jelenléte az 

oktatásban 
A diploma megszerzése után 
a szakterületen vagy ahhoz 

közeli pályán kíván-e 
elhelyezkedni? Az igenek aránya az összes válaszadón belül. 

Nem rangsorképző szempont! Valószínűnek vagy biztosnak 
ítéli-e a szakterületen az 

elhelyezkedési 
lehetőségeket? 

Legszínvonalasabb kar Az adott intézményt legjobbnak említők aránya az összes 
kérdezetten belül (csak a többi intézménybe járó hallgatók 
válaszait figyelembe véve). 

 
 
A rangsorok kidolgozásában és a kapcsolódó kutatásokban közreműködők.. A Felvi-

rangsorok kutatási programot Fábri György PhD Hab. társadalomkutató vezette. Az adatokat 
Horváth Tamás (szakmai lektorálás), Fábri István (szakmai koordinálás, adatelemzés, szakmai 
lektorálás), Pogány Csilla (mintavétel kidolgozása, módszertan), Kiss László (adatelemzés, 
adatellenőrzés), Veroszta Zsuzsanna (adatelemzés) szociológusok dolgozták fel. 
Adatellenőrzés: Bárdos Anna, Buzás Irén, Tarr Szilvia. Educatio/OFIK – szakmai 
koordináció: Szép Lilla. A hallgatók lekérdezését a MEDIÁN Közvélemény- és Piackutató 
Intézet és a GFK-Hungária Piackutató Kft. kérdezőbiztosi hálózata végezte. 

 
Munkaerő-piaci kutatások 
 



Hirdetéselemzés. Az álláshirdetésben piacvezető (napi- és hetilapok) vagy erős (internetes 
portálok) orgánumokban közzétett, illetve munkaerő-közvetítéssel foglalkozó vállalkozások 
által készített adatbázisokból származó több mint 6 ezer álláshirdetés elemzését végeztük el. 
Az álláshirdetések elemzése az álláshirdetés-piacon vezetőnek számító országos 
médiumokban végzett anyaggyűjtésen /a hirdető cég (szervezet) jellege, ágazata, a 
meghirdetett munkakör, az alkalmazási feltételek (diploma, nyelvtudás), a munkaerő 
kiválasztásakor előnyösnek megjelölt tulajdonságok alapján stb./ alapul. A vizsgálat során 
2007. májusa és 2009. májusa között 6179 álláshirdetés került feldolgozásra.  
 
Az álláshirdetések elemzésének reális értékeléséhez néhány alapvető megszorító megjegyzést 
kell tennünk. A hirdetés útján történő munkaerő-toborzás, bár az egyik legelterjedtebb és 
legáltalánosabb munkaerő-piaci eszköz, nem tekinthető az egyetlen lehetséges eljárásnak. 
Munkaerő-piaci felmérések tanúságai szerint a cégek egyéb fórumokat – állásbörzéket, 
szakmai rendezvényeket –, személyes és szakmai kapcsolatokat is felhasználnak az új 
munkaerő megtalálásához és kiválasztásához. Az álláshirdetések, mint a legtöbb egyéb 
módszer, hirdetők és keresett célcsoport szempontjából egyaránt markáns sajátosságokkal 
rendelkeznek. Az egyértelműen beazonosítható hirdető cégek több mint fele multinacionális 
vállalat, a hazai kis- és középvállalatok, valamint a nagyvállalatok részesedése 10 százalék 
körüli, hasonló az önkormányzatok által feladott hirdetések arányához. A többi szektor 
megjelenése elhanyagolható, ezeken a területeken elsősorban más lehetséges eszközökkel 
élnek a munkáltatók, amennyiben új munkaerő felvételét tervezik. Az álláshirdetések régiók 
szerinti megoszlásával kapcsolatban is kiegészítő megjegyzést kell tennünk: az országos 
portálok jellegükből adódóan a központi országrész dominanciáját teremtik meg; a lokális 
elemet – helyi és megyei lapokat, regionális portálokat – nem tudtuk bevonni az 
adatgyűjtésbe, ez szükségszerűen egyes régiók alulreprezentáltságát eredményezi. Hasonló a 
helyzet a képzési területek esetében is – kétségkívül sokat jelent, hogy a hirdetések 60 
százalékában gazdasági és műszaki területen végzett diplomásokat keresnek, viszont nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy más képzésterületek végzettjei számára egyéb 
eszközök – például a személyes és szakmai kapcsolatok felhasználása – lehetnek a 
legfontosabb és legjobban működő munkahely-keresési megoldások.  

 
A munkáltatók körében végzett kutatás  
 
Diplomás pályakezdők a versenyszférában című kutatás módszertana 
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (GVI) 2005-ben kezdte el a 

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban kutatási programot, amelynek keretében évente 
felmérést készít a diplomás pályakezdők jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatásának jellemzőiről, 
a foglalkoztatottság trendjeiről, nehézségeiről beleértve a diplomás pályakezdők bérezését, 
kompetenciáit, illetve a felsőoktatási intézmények elfogadottságát és „jó hírnevét”. 

A kutatási program negyedik adatfelvételére 2009. március 6. és május 29. között került 
sor. Tavasszal1306 személyzeti ügyekért felelős vállalatvezetőt vagy – kisebb cégek esetében 
– általános vállalati vezetőt kérdezett meg személyesen, strukturált kérdőív segítségével. A 
minta tehát 1306 vezető válaszait tartalmazza, amelyet a gazdasági ágazat és a létszám 
megoszlásának együttes figyelembevételével súlyoztuk, ezáltal reprezentatívnak tekinthető 
ezen ismérvek tekintetében.  

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező 
vállalatokat nem kerestünk fel. Ennek oka kettős: Egyfelől, ezen vállalati körben alul vannak 
reprezentálva a friss diplomásokat foglalkoztató vállalatok.  Másfelől, kevésbé rendelkeznek 
üzleti tervekkel, üzleti és foglalkoztatási várakozásaik kevésbé megbízhatóak, gyakorta 
alapszanak pillanatnyi hangulatokon. A gazdasági válság miatt az utóbbi megállapítás 
fokozottan érvényes.  



A kutatásról készült tanulmány teljes egészében elérhető a GVI honlapján (www.gvi.hu). 
 
Rangsorok 
Szakos kari rangsorok. 14 képzési területekhez kapcsolódóan adott alap és mesterszakok 

körében készültek hallgatói kiválóság rangsorok. Kiválasztási elv: alap- és egységes osztatlan, 
nappali, államilag támogatott képzésekre (AONÁ, MNÁ), első helyen jelentkező hallgatói 
létszám és indító intézmények/karok figyelembe vételével. 

Képzésterületi kari véleményrangsorok. Összesen 9 képzési területhez kapcsolódóan 
lefolytatott hallgatói motivációs véleményfelmérés alapján az adott képzési területhez 
kapcsolódó karok rangsorai hallgatói kérdőíves vélményfelmérés adott szempontjai alapján. 

 
Hallgatói véleményfelmérés csak az alábbi képzési területeken és karokon történt: 

Képzési terület Kar kód 
Agrár BCE-KERTK, DE-GVK, DE-MTK, NYME-

EMK, SZIE-ÁOTK, SZIE-MKK 
Bölcsészettudományi DE-BTK, ELTE-BTK, ELTE-PPK, KRE-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK, SZTE-
JGYPK 

Gazdaságtudományi BCE-GTK, BGF-KKFK, BGF-KVIFK, BGF-
PSZFK, BME-GTK, EKF-GTK, KJF, KRF-GK, 
ME-GTK, PE-GTK, PTE-KTK, SZF, SZTE-
GTK 

Informatikai BME-VIK, BMF-NIK, DE-IK, DF, ELTE-IK, 
SZTE-TTIK 

Jogi és igazgatási DE-ÁJK, ELTE-ÁJK, PPKE-JÁK, RTF, SZTE-
ÁJK 

Műszaki BME-ÉÖK, BME-ÉSZK, BME-GÉK, BME-
KSK, BME-VBK, BME-VIK, BMF-BGK, BMF-
KVK, DE-MK, KF-GAMFK, ME-GÉK, PTE-
PMMK, SZE-MTK, SZIE-YMÉK 

Orvos és egészségtudományi DE-ÁOK, PTE-ÁOK, SE-ÁOK, SE-ETK, SZTE-
ÁOK 

Társadalomtudományi BKF, BCE-TK, ELTE-TÁTK, NYF-GTFK 
Természettudományi DE-TTK, ELTE-TTK, PTE-TTK, SZTE-TTIK 

 
Képzésterületi kari rangsorok. Minden képzési terület karainak úgynevezett adatalapú, 

vagyis az OKM/OFIK adatbázisain alapuló oktatói és hallgatói mutatókra épülő rangsorai, s 
ezek összesítése (képzésterületi rangsorok). A 14 képzési terület: agrár, bölcsészettudományi, 
gazdaságtudományi, informatikai, jogi és igazgatási, műszaki, művészeti, művészet 
közvetítői, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudományi, pedagógiai, 
sporttudományi, társadalomtudományi, természettudományi.  

Abszolút rangsorok. Minden képzésterület összes képzőintézményének (karának) 
úgynevezett adatalapú, vagyis az OKM/OFIK adatbázisán alapuló oktatói és hallgatói 
mutatókra épülő közös, képzési területtől független rangsorai, illetve ezek összesítése. 
Hallgatói vélemények ezekben nem szerepelnek. 

 
Rangsorok számítása 

Az egyes rangsor táblázatokban található szempontok alapján minden intézmény a kapott 
hallgatói vélemény-érték vagy tényadat alapján rangsorolásra kerül. Így alakulnak ki az egyes 
alrangsor helyezések, majd ezek összeadódnak, s az így kapott mutatószám alapján az egyes 
rangsortáblázatokban kialakul a megfelelő sorrend. Fontos megemlíteni, hogy – ahogy a 
megfelelő táblákban ezt jelezzük is – a „Hallgatók száma” adat nem rangsorképző tényező, 
csupán tájékoztató adatként szerepel a táblákban! 



 
Alkalmazott jelölések 

Az egyes rangsortáblázatokban – elsősorban a ranghelyjelzések mellett vagy helyett – 
találhatóak különböző jelölések, melyek attól függően, hogy melyik adattípust tartalmazó 
táblázatban találhatóak, más-más jelentéssel bírnak. A táblázat alatt lábjegyzet formájában 
jelöljük az adott jelzés értelmezését. 

Hallgatói kiválóság tábla. A kihúzás („–„) ezen táblázat 2009-es adataira vonatkozó 

részében a következőt jelentheti: 

• az adott képzés meghirdetésre került a vizsgált paraméterekkel (AONÁ), de megfelelő 
számú jelentkező vagy felvett hallgató híján a képzés mégsem indult 

• a képzés elindult, csak az oda első helyen jelentkezők közül nem vettek fel egy 
jelentkezőt sem az adott intézmény megfelelő képzésére, így nem áll rendelkezésre a 
rangsoroláshoz megfelelő adat 

• az adott képzés államilag támogatott formában nem indult, de költségtérítéses formában 
igen. 

Ugyanez a jelzés a 2008-as ranghely adatoknál jelentheti azt is, hogy abban az évben az adott 
képzés nem került meghirdetésre, illetve (a fenti okok valamelyike miatt) nem indult, esetleg 
a meghirdető kar új intézményként jött létre abban a tanévben. 

 

Oktatói kiválóság tábla. Itt a kihúzás („–„) azt jelenti, hogy új intézményként nem áll 
rendelkezésünkre adat az oktatói állomány létszámáról és összetételéről. 
 

Intézménynevek változása, jelölések 
Az egyes képzési területeken akkreditált intézmények listájában zárójelben az intézmény 
székhelye kerül feltüntetésre, míg az alapszakot, vagy egységes, osztatlan képzést indító 
karok neve után a képzési helyeket jelöljük. 
A 2009-ben rangsorolt intézmények egy részénél az elmúlt évben név-, illetve intézménykód-
változás következett be, melyet az egyes rangsorokban az idei évben külön-külön nem 
jelöltünk; a változások összesítve az alábbi táblázatban találhatóak. 
 

Régi int./kar 
kód Régi név Új int./kar kód Új név 

TSF-EF 
Tessedik Sámuel Főiskola 
Egészségügyi Fakultás SZIE-EKI  

Szent István Egyetem 
Egészségtudományi és 
Környezetegészségügyi Intézet 

TSF-GFK 
Tessedik Sámuel Főiskola 
Gazdasági Főiskolai Kar SZIE-GK 

Szent István Egyetem Gazdasági 
Kar 

TSF-MVK 

Tessedik Sámuel Főiskola 
Mezőgazdasági  Víz- és 
Környezet-gazdálkodási 
Főiskolai Kar  SZIE-VKK 

Szent István Egyetem Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar 

TSF-PFK 
Tessedik Sámuel Főiskola 
Pedagógiai Főiskolai Kar SZIE-PK 

Szent István Egyetem Pedagógiai 
Kar 

DE-KTK 
Debreceni Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kar  nem változott 

Debreceni Egyetem Közgazdaság- 
és Gazdaságtudományi Kar  

DE-AVK 

Debreceni Egyetem 
Agrárgazdasági és 
Vidékfejlesztési Kar DE-GVK 

Debreceni Egyetem 
Gazdálkodástudományi és 
Vidékfejlesztési Kar 



DE-HPFK 

Debreceni Egyetem 
Hajdúböszörményi 
Pedagógiai Főiskolai Kar  DE-GYFK 

Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
Kar  

NYF-BMFK  

Nyíregyházi Főiskola 
Bölcsészettudományi és 
Művészeti Főiskolai Kar NYF-BTMK  

Nyíregyházi Főiskola 
Bölcsészettudományi és Művészeti  
Kar 

NYF-GTFK 

Nyíregyházi Főiskola 
Gazdasági és 
Társadalomtudományi 
Főiskolai Kar NYF-GTK 

Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és 
Társadalomtudományi  Kar 

NYF-MMFK 

Nyíregyházi Főiskola 
Műszaki és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar NYF-MMK 

Nyíregyházi Főiskola Műszaki és 
Mezőgazdasági  Kar 

NYF-TTFK 

Nyíregyházi Főiskola 
Természettudományi 
Főiskolai Kar NYF-TTIK 

Nyíregyházi Főiskola 
Természettudományi és 
Informatikai Kar 

KRF-AVK 
Károly Róbert Főiskola 
Agrár és Vidékfejlesztési Kar KRF-TVK 

Károly Róbert Főiskola Természeti 
Erőforrás-gazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Kar 

KRF-GK 
Károly Róbert Főiskola 
Gazdálkodási Kar KRF-GTK 

Károly Róbert Főiskola Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Kar  

KE-MFK 
Kaposvári Egyetem 
Művészeti Főiskolai Kar KE-MK Kaposvári Egyetem Művészeti Kar

KE-CSPFK 

Kaposvári Egyetem 
Csokonai Vitéz Mihály 
Pedagógiai Főiskolai Kar KE-PK 

Kaposvári Egyetem Pedagógiai 
Kar 

 


