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Kedves Olvasó!

Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a ma-
gyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy át-
fogó kép kialakítása a Magyarországon található, hatvanhat 
felsőoktatási intézményről valamint a határon túli magyar fel-
sőoktatási intézményekről.

A kiadvány tematikájában az átláthatóságra törekszik. Régió 
szerinti megoszlásban mutatja be az intézmények által kínált 
képzési típusokat, karokat, az elérhető doktori iskolákat, vala-
mint az intézmény által ápolt nemzetközi kapcsolatokat, kuta-
tási projekteket. A magyar felsőoktatás egy könnyen átlátható, 

vázlatos anyagát tartja kezében az olvasó, amelyben mindenki megtalálja a számára legmegfele-
lőbb intézményt és képzési területet. 

Mivel azonban – korlátozott terjedelme miatt – kiadványunk csak szerény képet tud nyújtani felső-
oktatásunk rendszeréről, az olvasóknak ajánlom, hogy további információt a Magyar Rektori Kon-
ferencia honlapján (www.mrk.hu) keressenek, s így ismerkedjenek meg jobban egyetemeinkkel, 
főiskoláinkkal, sokszínű felsőoktatásunk rendszerével.

Prof. Dr. Bódis József
a Magyar Rektori Konferencia elnöke

A Magyar Rektori Konferencia

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) ellátja a teljes magyar felsőoktatási intézményrendszer kép-
viseletét.
Tagjai az egyetemek és főiskolák rektorai. A magyar felsőoktatási intézményrendszer rendkívül 
sokszínű: állami, egyházi, magán, illetve alapítványi intézmények működnek, mindannyiuk bel- és 
külföldi érdekképviseletét a köztestületi formában működő MRK látja el, amelynek működési feltét-
eleit az intézmények biztosítják.
Az MRK a törvény erejénél fogva kiemelkedően közhasznú szervezet, köztestületként olyan, a felső-
oktatási törvényben meghatározott, közfeladatokat is ellát, amelyek a tagságához, illetve a tagsága 
által ellátott tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódnak.
Az MRK a felsőoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a 
felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, 
javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés előkészítője részére. 
Az MRK alapszabályában meghatározta működésének rendjét. Négyszintű szervezeti rendet hozott 
létre: A legfőbb döntéshozó szerv a Plénum, amelynek az összes (66) rektor a tagja. Az egyeteme-
ket és a főiskolákat külön egyetemi és főiskolai tagozat képviseli. A tizenegy fős elnökség látja el 
az operatív döntéshozói és a végrehajtói feladatokat. A speciális szakkérdések megtárgyalására 19 
döntés előkészítő jogkörrel rendelkező bizottság működik.
Testületeink munkáját a főtitkár által vezetett Titkárság segíti.
A felsőoktatási törvény és más jogszabályok határozzák meg az MRK rendelkezésére álló érdek-
képviseleti eszközöket.
Az érdekképviselet legerősebb eszköze az, hogy az MRK a legfontosabb felsőoktatási szabályozási 
tárgykörökben egyetértési jogot gyakorol.
Az érdekképviselet további, jogszabályok által biztosított eszköze, hogy az MRK delegáltjai részt 
vesznek más felsőoktatási szerv, szervezet munkájában. Az MRK tagokat delegál a Magyar Fel-
sőoktatási Akkreditációs Bizottságba, a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsba és más fontos, a 
felsőoktatás és a kutatás területén tevékenykedő szervezetekbe.
Az MRK a European University Association és az International Association of Universities tagja.

Elnök: Prof. Dr. Bódis József,
a Pécsi Tudományegyetem rektora

Társelnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva, 
a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora

Tiszteletbeli Elnök: Prof. Dr. Mezey Barna,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora

Főtitkár: Dr. Dubéczi Zoltán

A Magyar Rektori Konferencia tagozatai
Egyetemi Tagozat elnöke: Dr Szabó Gábor,
Szegedi Tudományegyetem

Főiskolai Tagozat elnöke: Dr Liptai Kálmán, 
Eszterházy Károly Főiskola

A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége

Dr. András István    Dunaújvárosi Főiskola
Dr. Bódis József  Pécsi Tudományegyetem
Dr. Friedler Ferenc  Pannon Egyetem
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter   Sárospataki Református Teológiai  
  Akadémia
Dr. Mezey Barna  Eötvös Loránd Tudományegyetem
Dr. M. Tóth Géza     Színház és Filmművészeti Egyetem
Dr. Liptai Kálmán     Eszterházy Károly Főiskola 
Sándorné Dr. Kriszt Éva     Budapesti Gazdasági Főiskola
Dr. Szabó Gábor  Szegedi Tudományegyetem
Dr. Szávai Ferenc   Kaposvári Egyetem
Dr. Szuromi Szabolcs  Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Dr. Vass László  Budapesti Kommunikációs és 
  Üzleti Főiskola
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6720 Szeged, Dugonics tér 13.
+36 (62) 544-000
rektor@rekt.szte.hu
www.u-szeged.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor

Hallgatók
23 114

Minősített oktatók
1068

Alapítás éve
1581

Állami intézmény

Szegedi Tudományegyetem 
((Kutatóegyetem, Kiemelt Felsőoktatási Intézmény)

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan képzés, PhD 
képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási 
szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Állam-és Jogtudományi Kar, Általános Orvos-
tudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, 
Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kar, Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Természettudományi és In-
formatikai Kar, Zeneművészeti Kar

Doktori iskolák
Az SZTE-n 19 doktori iskola működik: Állam- és Jogtudományi, Elméleti Orvostudományi, 
Interdiszciplináris Orvostudományi, Klinikai Orvostudományi, Multidiszciplináris Orvostu-
dományi, Filozófiatudományi, Irodalomtudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi, 
Történettudományi, Közgazdaságtudományi, Gyógyszertudományi, Biológiatudományi, 
Fizikatudományi, Földtudományi, Kémiatudományi, Környezettudományi, Matematika- és 
Számítástudományi, Informatika Doktori Iskola (További információ www.u-szeged.hu/
dokint)

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az SZTE oktatói, tudományos és kutatási tevékenysége nemzetközileg elismert. Világszerte 
80 testvéregyeteme, 432 Erasmus és 73 CEEPUS partneregyeteme van. Mobilitási díjai: 
Európai Minőségi Díj, E-Quality Díj, Nívódíj. A Magyar Kormány által létrehozott CAMPUS 
Hungary program támogatásával 1350 egyetemi polgár pályázott sikeresen tanulmányútra 
a világ minden tájára, közülük több mint 1000 hallgató. Jelenleg az EU 7. Kutatás-fejlesz-
tési Keretprogramban, a Horizont 2020 programban és más nemzetközi programokban 
összesen 48, míg az Új Széchenyi Terv keretében 49 projektet valósít meg. Az intézmény 
több nemzetközi intézethálózattal működik együtt.

Kecskeméti Főiskola

6000 Kecskemét, Izsáki út 10., +36 (76) 501-960
kefo@kefo.hu, www.kefo.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Ailer Piroska, 
 rektor úrhölgy
Hallgatók:  3 602 
Minősített oktatók:   67
Alapítás éve:  1910
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási szakképzés, Szakirá-
nyú továbbképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kertészeti 
Főiskolai Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar 

Rövid bemutatkozás
A Kecskeméti Főiskola a Dél-alföldi Régió egyik legjelentősebb 
tudásbázisa, amely a gyakorlatorientált műszaki, informatikai, 
kertészeti és pedagógusképzés központja. A főiskola rugalma-
san reagál a gazdasági-társadalmi igényekre, ennek megfele-
lően állandóan bővíti képzési kínálatát és fejleszti tudományos 
tevékenységét. A kertészmérnök- és vidékfejlesztő mesterképzés, 
a járműmérnöki alapképzés és a duális típusú képzés ennek a 
legújabb példái. 2015-ben már közel 40 céges partnerrel mű-
ködik együtt a főiskola a duális képzésben. Az oktatási feltételek 
és a hallgatói szolgáltatások az elmúlt időszakban látványosan 
javultak a saját, illetve uniós pályázati forrásból végrehajtott 
több milliárdos fejlesztéseknek köszönhetően. 

Tomori Pál Főiskola

6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., +36 (78) 564-600
info@tpfk.hu, www.tpfk.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Meszlényi Rózsa, 
 PhD, rektor
Hallgatók:  1 066
Minősített oktatók:   31
Alapítás éve:  2004
Magán intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakkép-
zés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
A Tomori Pál Főiskola hazánk egyik legfiatalabb és legdinami-
kusabban fejlődő főiskolája. Az intézmény legfontosabb értéke 
az emberség, a tisztesség a becsület és a szakértelem. Okta-
tási tevékenységét a közgazdaságtudomány, a társadalomtu-
domány és a bölcsészettudomány területén végzi.  A Főiskola 
oktatási tevékenységét az ISO 9001:2009 minőségbiztosítási 
szabvány alapján szervezi meg. Az intézmény székhelye Kalo-
csa, de képzései elérhetőek Budapesten és Kecskeméten egy-
aránt. A rangsorok szerint a főiskola oktatógárdája a legjobbak 
közé emeli az intézményt.

Fontosabb előnypontok
A Főiskola hatékony munkaszervezésének köszönhetően az or-
szág egyik  legelőnyösebb ár-érték aránnyal jellemezhető felső-
oktatási intézménye, ami a költségtérítések versenyképes össze-
gében is látszik. Budapesten hallgatóink számára elérhető áron 
garantálnak kollégiumi elhelyezést, a jegyzetek pedig önköltségi 
áron érhetőek el. A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt alapít-
ványi ösztöndíjjal jutalmazzák. 

Eötvös József Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
Az intézmény 1870 óta az alapítója és névadója, báró Eötvös József szellemében, a tér-
ség tudományos és kulturális centrumaként működik. A Főiskola a tanító és óvodape-
dagógus szakokon német és horvát nemzetiségi szakirányokat is gondoz. Az országban 
egyedülálló, vízmérnöki irányultságú műszaki képzés (építőmérnöki és környezetmérnöki) 
folyik immáron 52 éve. A kínálatot rövidciklusú (kettő-négy féléves) szakmérnöki, mér-
nök-közgazdász képzések egészítik ki. Baján gazdálkodási képzés is folyik gazdálkodás 
menedzsment alapszakon. A Főiskola professzionális, gyakorlatorientált képzést biztosít a 
speciális infrastruktúrája (laboratóriumok, vízügyi mérőtelepek) és a terepi mérőgyakor-
latok segítségével, melynek következtében az itt végzett hallgatók azonnal hasznosítható 
szakmai jártasságot szereznek a diplomával együtt.

Gál Ferenc Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási 
szakképzés, Felnőttképzés nappali, esti és levelező tagozaton
Karok, intézetek
Teológiai Kar, Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar, Pedagógiai Kar; Szarvason 
Gyakorlóintézmény, Mezőtúron Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet működik.
Telephelyek
Szarvas, Gyula, Mezőtúr, Budapest, Kaposvár
Tudományterületek
Hittudomány, Társadalomtudományok, Bölcsészettudományok, Agrártudományok, Mű-
szaki tudományok
Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A Főiskola kutatócsoportjai, gyakorlóintézménye, Gerhardus Tangazdasága, Gerhardus 
Kiadója, Deliberationes és Hereditas című tudományos folyóirata, konferenciái, fejlődő 
nemzetközi és Erasmus kapcsolatai (Hollandia, Lengyelország, Törökország, Románia, 
Szlovákia) és a Főiskolán otthonra talált kulturális rendezvények egységesen szolgálják 
hallgatóink szakmai, lelki fejlődését, valamit a Szeged-Csanád Egyházmegye társadalmi 
küldetését.mzetiségi szakirányokkal. Ruszin Kutatóintézetet, Hungaroszlovakológiai, Mé-
diakutató, Egyháztörténeti kutatócsoportotokat működtet. 
Ösztöndíjak
Glattfelder Ösztöndíj
Intézményi Ösztöndíj
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6500 Baja, Szegedi út 2., 
+36 (79) 524-624
sari.mihaly@ejf.hu, 
www.ejf.hu 

Az intézmény vezetője: 
Dr. Melicz Zoltán, rektor

Hallgatók:  
900

Minősített oktatók: 
45

Alapítás éve:  
1870

Állami intézmény

6720 Szeged, Dóm tér 6.
+36 62 425-738
gff-szeged@gff-szeged.hu
www.gff-szeged.hu,

Az intézmény vezetője: 
Dr. Kozma Gábor, rektor

Hallgatók:  
1132

Minősített oktatók: 
36

Alapítás éve:  
1930

Egyházi intézmény
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7633 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
+36 (72) 501-500
info@pte.hu 
www.pte.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Bódis József, rektor

Hallgatók
20 624

Minősített oktatók
966

Alapítás éve
1367

Állami intézmény

4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-900
rector@admin.unideb.hu
www.unideb.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Szilvássy Zoltán, rektor

Hallgatók
30 000

Minősített oktatók
1 055

Alapítás éve
1538

Állami intézmény

4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
+36 (42) 599-400
www.nyf.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Jánosi Zoltán, rektor

Hallgatók
4 400
Minősített oktatók
147

Alapítás éve
1959

Állami intézmény

Pécsi Tudományegyetem (Kutatóegyetem)

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD/DLA képzés, 
Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szak-
képzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Or-
vostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, 
Egészségtudományi Kar, Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Illyés Gyula 
Főiskolai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti Kar, Műszaki és Informatikai Kar, 
Természettudományi Kar

Doktori iskolák
Állam- és Jogtudományi, Biológiai, Breuer Marcell Doktori Iskola (építészmérnöki tudo-
mányok, építőművészet), Egészségtudományi, Elméleti Orvostudományok, Filozófia, Fizika, 
Földtudományok, Gazdálkodástani, Gyógyszertudomány, Interdiszciplináris (bölcsész és 
társadalomtudományi), Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Irodalomtu-
dományi, Kémia, Klinikai Idegtudományok, Klinikai Orvostudományok, Nyelvtudományi, 
Oktatás és Társadalom Neveléstudományi, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori 
Iskola (képzőművészet és zeneművészet), Pszichológia, Regionális Politika és Gazdaságtan, 
Szociológia és Demográfia

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az egyetem 10 karán 1400 oktató-kutató kolléga vesz részt kutatási projektekben, a bio-, 
környezettudományok, és az információtechnológia területén az alapkutatások új műhelye 
a 2012. június 27-én átadott Szentágothai János Kutatóközpont. Az egyetemi karokon 22 
doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. 
A PTE-nek az ERASMUS+ program keretében 553 szerződése van 27 ország 336 egyete-
mével, ezen kívül mintegy 50 egyetemközi szerződése is, amelyek a hallgatók és az oktatók 
mobilitását szolgálják. A PTE számos regionális és nemzetközi egyetemi szövetségben vállal 
kulcsszerepet.

Debreceni Egyetem 
(Kutatóegyetem)

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan képzés, Mesterképzés, PhD 
képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakkép-
zés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, 
Egészségügyi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyermeknevelé-
si és Felnőttképzési Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Informatikai Kar, Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Műszaki Kar, Népegészségügyi Kar, Ter-
mészettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar

Doktori iskolák
Az egyetemen 24 doktori iskolában folyik doktori képzés. Doktori fokozatot hat tudományte-
rületen (agrártudományok, bölcsészettudományok, műszaki tudományok, orvostudományok, 
társadalomtudományok és természettudományok), 25 tudományágban ítélnek oda. Az évente 
felavatott doktorok száma 150-200 fő.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Egyike az öt kutatóegyetemnek, magas szintű kutatás-fejlesztési tevékenység folyik valamennyi 
tudományterületen, egyidejűleg 7-800 támogatott projekt fut. A K+F bevételek évről évre 
növekednek, az egyetemre érkezik a teljes hazai felsőoktatási szektor bevételeinek 15-20 
százaléka. Sok projekt fut nemzetközi támogatással, az EU keretprogramjaiban támogatott 
pályázatok száma meghaladja az ötvenet. Az MTA jelenleg 22 kutatócsoportot finanszíroz az 
egyetemen, ebből 14 „támogatott kutatócsoport”, 8 pedig „Lendület kutatócsoport”. Az egye-
temnek több mint 300 külföldi egyetemmel van kétoldalú szerződése és számos nemzetközi 
szervezetnek is tagja.

Nyíregyházi Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés és osztatlan képzés, Mesterképzés, Szakirányú 
továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Bessenyei György Tanárképző Központ, Alkalmazott Pe-
dagógia és Pszichológia Intézet, Gazdálkodástudományi 
Intézet, Környezettudományi Intézet, Matematika és Informatika Intézet, Műszaki és Agrártudo-
mányi Intézet, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Tanítóképző Intézet, Társadalom- és Kul-
túratudományi Intézet, Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Történettudományi és Filozófia 
Intézet, Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Vizuális Kultúra Intézet, Zenei Intézet

Rövid bemutatkozás
A Nyíregyházi Főiskola az NFtv.-ben, keretjelleggel meghatározott létesítési és működési alap-
elveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlődési eredményeire építve, az ország 
és észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskör-
zetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a 
tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényeinek biztosításához, a helyi folyamatok innovatív 
jellegű erősítéséhez, ezen keresztül az ország más területeihez viszonyított fejlődésbeni elma-
radottságának mérsékléséhez.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az intézmény prioritásai az élelmiszeriparral, járműgépészettel, agrártermeléssel, alternatív 
energiák hasznosításával, logisztikával, biomonitoringgal és környezetanalitikával, informati-
kával, a regionális gazdaság kihívásaival, turisztikával, bölcsészettel és vizuális kultúrával, és 
pedagógusképzéssel kapcsolatosak. Az intézménynek 23 ország felsőoktatási intézményeivel 
több mint 90 kétoldalú szerződése van, melyek a hallgatói és oktatói mobilitást, továbbá az 
országhatáron átnyúló projektekben való részvételt biztosítják.

Kaposvári Egyetem

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40., +36 (82) 505-800
rektor@ke.hu, www.ke.hu

Az intézmény vezetője: Prof. Dr. Szávai Ferenc, 
 rektor
Hallgatók:  3 058
Minősített oktatók:   165
Alapítás éve:  2000
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbkép-
zés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
A Kaposvári Egyetem négy kara, az Állattudományi, a Gazda-
ságtudományi, a Pedagógiai, valamint a Művészeti Kar a kép-
zések széles választékával biztosítja az élethosszig tartó tanulás 
lehetőségét. Az egyetem további szervezeti egysége az Egész-
ségügyi Centrum, Agrár Központ (Pannon Lovasakadémia, Vad-
gazdálkodási Tájközpont – Bőszénfa, Tan- és Kísérleti Üzem) 
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet, továbbá a Takar-
mánytermesztési Kutatóintézet.

Pécsi Püspöki 
Hittudományi Főiskola

7621 Pécs, Papnövelde u. 1-3., +36 (72) 513-060
to@pphf.hu, www.pphf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Cziglányi Zsolt,  
 rektor
Hallgatók:  110 
Minősített oktatók:   9
Újraalapítás éve:  1991
Egyházi intézmény
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Debreceni Református
Hittudományi Egyetem

4025 Debrecen, Kálvin tér 16., +36 (52) 516-820
rektori@drhe.hu, www.drhe.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Bölcskei Gusztáv,  
 rektor
Hallgatók:  1190  
Minősített oktatók:   36
Alapítás éve:  1538
Egyházi intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbkép-
zés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
Az egyetem a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egy-
házkerületének felsőoktatási intézménye. A fenntartó döntése 
alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 2011. szept-
ember 1-től integrálódott. Az egyetem széles képzési kínálattal, 
valamint magas szintű oktatói és kutatói munkával szolgálja a 
református egyház lelkipásztorainak, vallástanárainak és egyéb 
munkatársainak képzését. Egységes, osztatlan mesterképzésben 
folyik az oktatás a teológia szak teológia-lelkész szakirányán, 
mesterszakon pedig hittanár-nevelő és pasztorális tanácsadó 
és szervezetfejlesztő szakembereket képzünk. Alapképzés fo-
lyik tanító, kommunikáció és médiatudomány, informatikus 
könyvtáros, kántor és katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon. 
Egyetemünk felsőfokú szakképzést, szakirányú továbbképzése-
ket, pedagógus továbbképzést, valamint felnőttképzést is végez. 
Meghatározó feladatának tekinti a határon túli magyar tanítók 
szakmai fejlődésének elősegítését is.

Szolnoki Főiskola

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány, +36 (56) 510-300
szolf@szolf.hu, www.szolf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Túróczi Imre, rektor
Hallgatók:  1 043
Minősített oktatók:   39
Alapítás éve:  1976
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés

Rövid bemutatkozás
A Szolnoki Főiskola agrár-, gazdasági- és műszaki tudomány-
területen folytat képzést. A hallgatók nappali, levelező és táv-
oktatási képzési formában tanulhatnak. Az oktatás Szolnokon 
és Budapesten folyik. Alapképzésben két szakon (International 
Business, Tourism & Catering) angol nyelven is kínálunk képzést.
Intézményünk gazdasági területen 30 éves, agrár- és műszaki 
oktatásban 50 éves hagyományokkal rendelkezik, a felnőtt-
képzésben több évtizedes tapasztalatokat tudhat magáénak. A 
főiskola térségi beágyazottsága jelentős, színvonalas képzési, 
kutatási, szakértői, tanácsadási, kulturális szolgáltatásokat nyújt 
az „Alföldi Térség” lakossága és szervezetei számára.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok
A főiskola többirányú és folyamatosan működő, eredményeket 
felmutató nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, 
több tudományterületen.
Kiemelt kapcsolataink: Lomonoszov Moszkvai Egyetem (Orosz-
ország), Selye János Egyetem (Szlovákia), Sapientia Erdélyi 
Magyar Egyetem (Románia), WSTiE Sucha Beskidzka-i Főis-
kola (Lengyelország), IP Beja-i Főiskola (Portugália), II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Ukrajna), Technische 
Hochschule Wildau (Németország).
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Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19., +36 (42) 597-600
atanaz@atanaz.hu, www.atanaz.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Soltész János,   
 rektor
Hallgatók:  183
Minősített oktatók:   20
Újraalapítás éve:  1950
Egyházi intézmény

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
+36 (36) 520-400
rektori@ektf.hu
uni-eger.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Liptai Kálmán, rektor

Hallgatók
5 674

Minősített oktatók
176

Alapítás éve
1774

Állami intézmény

Eszterházy Károly Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan képzés, 
PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőok-
tatási szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Bölcsészettudományi Kar, Comenius Kar, Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképzési 
és Tudástechnológiai Kar, Természettudományi 
Kar

Rövid bemutatkozás
Az Eszterházy Károly Főiskola az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szelle-
mi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz 
kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi munkát végző intézmény. Az elmúlt hat 
évtizedben több mint 300 ezer főiskolai végzettségű, illetve mesterfokozatot szerzett szak-
embert adott a magyar társadalomnak és közoktatásnak. A közel 6000 hallgatóval és 754 
dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfe-
lelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata – mely 2013-tól már Sárospatakon is 
megjelenik – rendkívül sokrétű.

Doktori iskolák
Neveléstudományi Doktori Iskola (kutatási területei: pedagógusképzés, nevelés- és mű-
velődéstörténet, tantárgy-pedagógiák, elektronikus tanulási környezetek); Történelemtu-
dományi Doktori Iskola (kutatási területei: a Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence 
története 1526 és 1711 között, Magyarország története 1918-tól napjainkig).

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik: ilyen az 
Agria-Innorégió Tudáscentrum, az EGERFOOD Élelmiszertudományi Tudásközpont, Észak-
Magyarországi Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont, Történelemtudományi 
Intézet Kutatócsoportjai, Multimédia Kutatólaboratórium, Kognitív és Kommunikációs Ku-
tatóközpont, Kriptogám Botanikai Kutatóműhely. A tudományos tevékenységben, a hazai 
felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola 
több mint 35 ország közel 120 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere, 
idegen nyelven meghirdetett képzései, illetve kutatás-fejlesztés-innováció típusú együttmű-
ködései is.
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3515 Miskolc, Egyetemváros
+36 (46) 565-111
www.uni-miskolc.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Torma András, rektor

Hallgatók
9 014

Minősített oktatók
367

Alapítás éve
1735

Állami intézmény

Miskolci Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan képzés, 
PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felső-
fokú szakképzés, Felnőttképzés, Felsőoktatási 
szakképzés

Karok, intézetek
Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyag-
tudományi Kar, Gépészmérnöki és Informati-
kai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazda-
ságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet

Doktori iskolák
Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, Kerpely Antal Anyagtudományok és tech-
nológiák Doktori Iskola, Sályi István Gépészeti tudományok Doktori Iskola, Hatvany József 
Informatikai tudományok Doktori Iskola, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskola, Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az Egyetemnek 109 külföldi egyetemmel van együttműködési szerződése. Kutatóintézet: 
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Az Egyetemen két kutatócsoport működik MTA 
támogatással. Az ERASMUS programokban a kétoldalú szerződések száma 166. Az Egye-
tem CEEPUS programban 75 kelet-közép-európai egyetemmel működik együtt.
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3200 Gyöngyös, Mátrai u. 36.
+36 (37) 518-300
rektor@karolyrobert.hu
www.karolyrobert.hu

Az intézmény vezetője
Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter, 
rektor úrhölgy

Hallgatók
4 773

Minősített oktatók
49

Alapítás éve
1962

Állami intézmény

Károly Róbert Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőttkép-
zés

Intézetek
Agrár- és Környezettudományi Intézet; Közgazdasági, Módszertani és Informatikai Intézet; 
Üzleti Tudományok Intézete; Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet

Rövid bemutatkozás
A Károly Róbert Főiskola célja a külső és belső vevői igények maximális kielégítése. A veze-
tőség szándéka úgy irányítani és működtetni az intézményt, hogy neve minőségi garanciát 
jelentsen a hallgatók, a munkatársak és partnerek számára. A főiskola missziójának fontos 
része a társadalmi tudat formálása, a társadalommal és a környezettel szembeni felelősség 
prioritásainak érvényesítése. A minőségközpontú és környezettudatos szemlélet működése 
az intézmény valamennyi folyamatában érvényesül.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Kutatási szervezetek: Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Szőlészeti és Borászati Kutatóin-
tézet, Erdőtelki Arborétum, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet, Oktató-kutató 
Laboratórium.
Kutatási területek: biomassza alapú energiák, környezetvédelem és -gazdálkodás, távérzé-
kelés, vidékfejlesztés, növényvédelem, növénynemesítés, ökonómia, marketing és menedzs-
ment, turizmus.
Tudományos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai konferenciák, TDK. 
Együttműködések: állami hivatalok és szervek, hazai és külföldi vállalatok, valamint felső-
oktatási intézmények, ENSZ, ERASMUS.

Egri Hittudományi Főiskola

3301 Eger, Foglár Gy. u. 6., +36 (36) 312-916
rektor@eghf.hu, www.eghf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Dolhai Lajos, 
 rektor
Hallgatók:  173
Minősített oktatók:   9
Újraalapítás éve:  1704
Egyházi intézmény

Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia

3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.,+36 (47) 312-947
dekania@srta.hu,www.srta.hu

Az intézmény vezetője:  Dr. Füsti-Molnár Szilveszter 
                                           rektor
Hallgatók:                        152
Minősített oktatók:   10
Újraalapítás éve:  1531
Egyházi intézmény

Központ:
8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
+36 (22) 543-400
kjfhivatal@mail.kodolanyi.hu
www.kodolanyi.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Szabó Péter Ottó, rektor

Hallgatók
2 871

Minősített oktatók
60

Alapítás éve
1992

Magán intézmény

Kodolányi János Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú tovább-
képzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi 
Intézet: Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék, Kulturális Tanulmányok Tanszék, Mű-
vészeti Tanszék
Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet: 
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Európai Város és Tanulmányok Tanszék, Nemzetközi 
Tanulmányok és Történelem Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Pszichológia Tanszék, 
Szociális Tanulmányok Tanszék
Turisztikai és Gazdaságtudományi Intézet: Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék, Turiz-
mus Tanszék

Rövid bemutatkozás
A magyar felsőoktatásban egyedüli intézmény, mely PIQ&LEAD oktatási modelljéért elnyer-
te a Magyar Terméknagydíjat és a Minőség-Innováció európai innovációs díjat 2014-ben. 
A főiskola küldetése, hogy minőségi oktatást, élményekben gazdag gyakorlati képzést, fi-
atalos, családias, barátságos, egyénre szabott szolgáltatásokat nyújtson hallgatóinak, va-
lamint hozzájáruljon az európai felsőoktatás versenyképességéhez, a magyar felsőoktatás 
nemzetközi integrációjához. 

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Tudományos élet, projektek: Innovációs Kutatócsoport, Minőségműhely, MTA RKK város-
fejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely; Történeti Műhely, Hungarológiai Mű-
hely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció Kutatócsoport, WEB-2.0 
Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, Autizmus Tudásközpont, 
Zeneoktatási Műhely.

Nemzetközi kapcsolatok 2015-ben: Erasmus partnerség száma 103, kiemelt egyéb meg-
állapodások száma 43.
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8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
+36 (88) 624-559
rektor@uni-pannon.hu
www.uni-pannon.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Friedler Ferenc, rektor

Hallgatók
6 886

Minősített oktatók
272

Alapítás éve
1949

Állami intézmény

Pannon Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú 
továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőtt-
képzés

Karok, intézetek
Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalom-
tudományi Kar, Műszaki Informatikai Kar

Doktori iskolák
Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok 
Doktori Iskola, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Kémiai és Környezettudományi 
Doktori Iskola, Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola, Növénytermesztési és 
Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Is-
kola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az egyetem a műszaki-, a gazdasági, az informatikai- és az agrártudományok fontos terüle-
tein folytat nemzetközi élvonalba tartozó kutatási és fejlesztési tevékenységet. Európai, ázsi-
ai és amerikai egyetemekkel és cégekkel együttműködésben, rangos nemzetközi projektek 
megvalósításával járul hozzá a kutatói és hallgatói mobilitáshoz, ezzel is erősítve a képzé-
sek színvonalát. Innovációs tevékenységét a magas hozzáadott értéket képviselő nemzetkö-
zi cégekkel együttműködve végzi, melynek eredményei megalapozzák az intézmény hosszú 
távú fenntarthatóságát és minőségi működését. Kutató-fejlesztő központokat működtet az 
IBM-mel és a Nemzetbiztonsági Felügyelettel közösen, nemzetközi projektjeiben kiemelt 
partnerei a GE Healthcare, az IBM, a MOL és a Siemens. A Pannon Egyetem a humán 
tudományok széles spektrumán folytat képzést. Nemzetközi konferenciák szervezésével a 
hazai tudományos eredmények széles körű elismertetéséhez is hozzájárul. 

2401 Dunaújváros, 
Táncsics M. u. 1/a. Pf. 152
+36 (25) 551-100
rektorihivatal@mail.duf.hu
www.duf.hu

Az intézmény vezetője
Dr. András István, rektor

Hallgatók
3 000

Minősített oktatók
63

Alapítás éve
1969

Állami intézmény

Dunaújvárosi Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, (Osztatlan képzés), 
Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szak-
képzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Informatikai Intézet, Műszaki Intézet, Tanárkép-
ző Központ, Társadalomtudományi Intézet

Rövid bemutatkozás
Intézményünk önállóságára büszke vidéki főiskola, amely dinamikus fejlődésének köszön-
hetően mára fejlett infrastruktúrával, korszerű laborparkkal és kutatási háttérrel egy jelentős 
ipari potenciállal rendelkező környezetben működik. Vidéki főiskola vagyunk, éppen ezért 
nálunk különösen igaz a „családbarát” jelző. Fontosak az emberi kapcsolatok, az odafi-
gyelés, és az, hogy minden hallgató tudja, számíthat az intézmény dolgozóira.
A Dunaújvárosi Főiskola egyik fő küldetése, hogy a műszaki, informatika tudományág, a 
hozzájuk kapcsolódó kutatások területén az országban és nemzetközileg is egyaránt vonzó, 
biztos szakmai tudást adó főiskola legyen. Legalább ennyire fontos pozícióink megőrzése a 
gazdaságtudományok, a társadalomtudomány és a pedagógusképzés képzési területeken 
is. Tehetséges hallgatóink kibontakozását minden lehetőségünkkel támogatjuk. Azt szeret-
nénk, ha végzettségüknek megfelelő helyen, a megfelelő munkakörhöz szükséges tudást 
megszerezve dolgoznának. 2003 tavasza óta elsőként rendelkezünk ISO 9001:2008-es 
nemzetközi minőségirányítási tanúsítvánnyal.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A Dunaújvárosi Főiskola 2006-ban létrehozta a Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi 
és Technológiai Egyetemi Tudásközpontot (DURATT). 2009-ben megalapította az Ecotech 
Nonprofit Zrt-t. Számos hazai és nemzetközi pályázatban vesz részt, ezzel erősítve az al-
kalmazott kutatások irányába történő elmozdulást. Online tananyagfejlesztéssel az otthoni 
tanulást is támogatjuk. 
Erasmus programok, valamint kétoldalú kapcsolatok keretében kutatási projektekben, hall-
gatói-oktatói cserékben (mobilitásban) is részt vesz a főiskola. A főiskolának az Erasmus 
Plusz (a korábbi LLP Erasmus) programban valamint a Science Without Borders program-
ban való aktív részvétele eredményeképpen a teljes képzésüket Dunaújvárosban folytató 
hallgatókon kívül vannak részképzésen tanuló külföldi hallgatóink is. Jelenleg 34 Erasmus 
partnerintézménnyel áll a főiskola szerződéses kapcsolatban a következő országokban: 
UK, Hollandia, Németország, Finnország, Olaszország, Ciprus, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Románia, Szlovénia, Portugália, Spanyolország, Törökország, Franciaország, Bel-
gium. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a főiskola külföldi hallgatók szá-
mára is folytat alapképzést angol nyelven. A jelenlegi (2013/2014-es tanévben) az alábbi 
országokból érkezett külföldi hallgatók tanulnak a Dunaújvárosi Főiskola angol nyelvű kép-
zésein: Kína, Kamerun, Nigéria, Törökország, Brazília, Azerbajdzsán, Belgium, Portugá-
lia, Spanyolország, Finnország. A nemzetközi felsőoktatási intézményi Erasmus kapcsolatai 
mellett 61 egyéb intézménnyel, társasággal folytat szerződéses együttműködést, amely ko-
operációk többségének tárgya az angol nyelvű képzések marketingkommunikációja illetve 
a külföldi hallgatók jelentkezésének koordinálása, támogatása.  
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Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola

8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 
+36 (88) 542-700
vhfrh@vhf.hu
www.vhf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Varga István, rektor 
Hallgatók: 185
Minősített oktatók:   5
Alapítás éve:  1991
Egyházi intézmény

Rövid bemutatkozás:
A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, amint a neve is jelzi 
egyházi fenntartású, katolikus, hittudományi főiskola. Az intéz-
mény az 1952-ben feloszlatott Veszprémi Papnevelő Intézet és 
Hittudományi Főiskola jogutóda, melyet a veszprémi püspök 
1991-ben újra alapított. Fenntartója és felső vezetője a Veszp-
rémi Érsekség, illetve a mindenkori veszprémi érsek. Közvetlen 
vezetője a rektor. A hitéleti képzéseken kívül (teológia; egysza-
kos osztatlan hittanár- nevelő tanár; közismereti tanár- hittanár- 
nevelő tanár szak, mely a Pannon Egyetemmel közös képzés; 
hittanár – nevelő tanár mesterképzés) intézményünkben 1995 
óta működik szociális munkás képzés is, mely 2013-tól kiegé-
szült szociális- és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzéssel.
Főiskolánk 2014. szeptemberében indított először a pedagógus 
szakvizsgára felkészítő képzést tehetséggondozás, - fejlesztés 
szakirányon. A 2015/2016. tanévtől hirdetjük meg a Közok-
tatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú pedagógus 
továbbképzési szakot.

Pápai Református Teológiai
Akadémia

8500 Pápa, Március 15. tér 13-14. 
+36 (89) 312-331
rektori@prta.hu
www.prta.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Vladár Gábor, rektor
Hallgatók: 73
Minősített oktatók:   20
Alapítás éve:  1531
Egyházi intézmény
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2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
535600 Székelyudvarhely
Kőkereszt tér 1.
+36 (34) 520-400
mail@edutus.hu, www.edutus.hu
Az intézmény vezetője
Dr. Jandala Csilla, 
mb. rektor úrhölgy
Hallgatók
1 262
Minősített oktatók
38 
Alapítás éve
1992
Magán intézmény

Esztergomi Hittudományi 
Főiskola

2500 Esztergom, Szent István tér 10., +36 (33) 541-902
foiskola@eszhf.hu, www.eszhf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Székely János, 
   rektor 
Hallgatók:  86
Minősített oktatók: 7
Alapítás éve:  1566
Egyházi intézmény

Golgota Teológia 
Főiskola

7041 Vajta, Petőfi Sándor utca 562., +36 (25) 229-252
gtf@ccbce.com, gtf.ccbce.com

Az intézmény vezetője: Horváth- Kávai Árpád, 
   rektor
Hallgatók:  100 
Minősített oktatók: 4
Alapítás éve:  2009
Egyházi intézmény

Edutus Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Főiskolai képzés (hagyományos), Szakirányú továbbképzés, Fel-
sőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
2011-ben a Harsányi János Főiskola beolvadt a Modern Üzleti Tudományok Főiskolá-
jába, és az intézmény Edutus Főiskola néven folytatja tovább működését. A főiskola a 
gazdaságtudományok területén kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzs-
ment, nemzetközi gazdálkodás és turizmus-vendéglátás alapszakon, valamint marketing 
mesterszakon és több felsőoktatási szakképzés keretében képez szakembereket. A képzési 
paletta fontos részét adja a műszaki tudományterület: műszaki menedzser és mechatronikai 
mérnök alapszakon folyik oktatás. A modern tantárgyak, a korszerű tantervek és tananya-
gok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező felkészült oktatók, a fejlett oktatástechnika 
és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási tevékenység, a kiscsoportos 
vállalati projektmunkák és a – részben – külföldi szakmai gyakorlatok biztosítják a magas 
színvonalú elméleti és gyakorlati képzés alapját és feltételeit. 
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1093 Budapest, Fővám tér 8.
+36 (1) 482-5124
www.uni-corvinus.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Rostoványi Zsolt, rektor

Hallgatók
14 592
Minősített oktatók
469

Alapítás éve
1853

Állami intézmény

Budapesti Corvinus Egyetem

Képzés típusa
Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, 
Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, 
Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Társadalomtu-
dományi Kar

Karok, intézetek
Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtu-
dományi Kar, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Társadalomtudományi Kar

Rövid bemutatkozás
A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi színvonalú értékteremtést és értékközvetítést tekinti 
küldetésének, amelyet oktatási, kutatási és tanácsadói tevékenység formájában kíván megva-
lósítani. Az oktatókat, hallgatókat és kutatókat az intézmény legfontosabb értékteremtőjének 
tekinti, s minden elérhető eszközzel segíti a hazai és a nemzetközi szakmai életben való alko-
tó részvételüket. Sokrétű tudást és nemzetközi szinten is elismert, versenyképes diplomát kínál 
munkaerőpiaci vezető pozíciója révén.
A Budapesti Corvinus Egyetem két területen is indít duális képzést; az élelmiszermérnök szak 
mellett - egyedüliként az országban - mester szintű számvitel duális képzést is kínál.

Doktori iskolák
Élelmiszertudományi Doktori Iskola, Általános és Kvantitatív Közgazdaságtan Doktori Iskola, 
Gazdálkodástani Doktori Iskola, Gazdaságinformatika Doktori Iskola, 
Kertészettudományi Doktori Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola, 
Politikatudományi Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Tájépítészeti és Tájökológiai 
Doktori Iskola, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A BCE az ország egyik vezető egyeteme, képzései a legnépszerűbbek közé tartoznak. 
MBA programja a Financial Times szerint a legjobbak között van, több alkalommal elnyerte a 
Superbrands címet, kategóriájában rendre a hazai, illetve nemzetközi felsőoktatási rangsorok 
élén szerepel. Egyetemünk széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a vállalati szférában. 
Élen jár a nemzetköziesedésben, szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszere van. Tovább erő-
síti kutatási és fejlesztési tevékenységét, amelyben komoly eredményeket ér el.

1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
+36 (1) 383-4799
info@bgf.hu
www.bgf.hu

Az intézmény vezetője
Sándorné Dr. Kriszt Éva, rektor

Hallgatók
15 593  

Minősített oktatók
192

Alapítás éve
2000 

Állami intézmény

Budapesti Gazdasági Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés (nemzetközi együttmű-
ködésben), Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, 
Felnőttképzés

Karok, intézetek
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Kar, Külkereskedelmi Kar, Pénzügyi és Szám-
viteli Kar.

Rövid bemutatkozás
A Felsőoktatási Minőségi Díjat és az „alkalmazott tudományok főiskolája” címet elnyert Buda-
pesti Gazdasági Főiskola célja, hogy a gazdaság-, és a társadalomtudományokban, valamint 
az informatika- és bölcsészettudományokban a magyar és az idegen nyelvű (angol, francia, 
német) gyakorlatorientált, hasznosítható tudást és elismert diplomát adó képzéseivel hazánkban 
és nemzetközileg is vonzó, vezető gazdasági felsőoktatási intézmény legyen. A Főiskola ISO 
9001/2009 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A BGF tudományos és kutatási tevékenységét a tudományos fokozattal, széleskörű szakmai el-
ismertséggel rendelkező munkatársak, a hazai gazdasági, vállalati, szakintézményi körrel közös 
vállalkozói és szaktanácsadói tevékenység, valamint az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, 
illetve a tananyagfejlesztés és más közös kutatási programok sikeres megvalósítása jellemzi. 
Ehhez hozzájárul az ERASMUS és a CEEPUS program. A további bilaterális együttműködések 
keretében a hallgatóknak lehetőségük van kettős diploma megszerzésére is (Franciaország, 
Hollandia, Németország, Spanyolország). A BGF több rangos nemzetközi szervezetnek is a 
tagja, mint például az EUA-nak, az IAU-nak, az EURAS-nak és a EURASHE-nak.
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1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
+36 (1) 463-1111
info@mail.bme.hu
www.bme.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Péceli Gábor, rektor

Hallgatók
24 291

Minősített oktatók
1 336
Alapítás éve
1782

Állami intézmény

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem  (Kutatóegyetem)

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD/DLA képzés, Szakirányú 
továbbképzés, Nyitott és távoktatás, felnőttképzés

Karok, intézetek
Építőmérnöki Kar, Gépészmérnöki Kar, Építészmérnöki 
kar, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki 
és Informatikai Kar, Közlekedésmérnöki Kar, Természettu-
dományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Doktori iskolák
Építőmérnöki tudományok, Földtudományok; Gépészeti tudományok; Építészmérnöki tudományok; 
Építőművészet; Kémiai tudományok, Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok; Informatikai 
tudományok; Villamosmérnöki tudományok; Közlekedés- és járműtudományok; Fizikai tudományok; 
Matematika- és számítástudományok; Pszichológiai tudományok; Gazdálkodás- és szervezéstudo-
mányok; Filozófiai tudományok

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A kutatóegyetemi minősítéssel rendelkező BME tevékenysége – a hazai kutatási irányzatok vezetője-
ként, valamint nemzetközi kutatási programok résztvevőjeként – átfogja az
innovációs láncot alkotó alap-és alkalmazott kutatást, műszaki és gazdasági termék- és
szolgáltatásfejlesztést, továbbá a komplex minőségbiztosítást, és a kutatási eredmények
hasznosítását. Legfontosabb eredményei:
• A 2014. évi TDK-n 805 hallgató vett részt, 652 dolgozattal, 80 szekcióban. Egyetemi 
szinten a 2013-as évhez képest 2,5 %-os, illetve 3,3 %-os növekedés tapasztalható a dolgozatok és 
a hallgatók számának tekintetében,
• A brazil kormány Science Without Borders (Tudomány Határok Nélkül) elnevezésű prog-
ramjának keretében 2014-ben BME-re érkezett hallgatók száma kb. 450 fő.
•  A BME nyerte el 2007-2013 között a legtöbb, valamint az 1 oktatóra-kutatóra jutó 
legtöbb kutatási támogatást a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (KTIA). Ezen felül – a 
tradicionális egyetemek között – a BME részesült legnagyobb arányban 2009-2013 között az FP7 
konstrukció keretében elnyert pályázati támogatásokból.
• A Scopus adatbázis 2010-2012 közötti időszakra vonatkozó adatai szerint a BME az
összes, és az egy főre jutó – átlagos évi 0,91– publikáció száma alapján egyaránt első az állami 
felsőoktatási intézmények között. 

1034 Budapest, Bécsi út 96/b
+36 (1) 666-5603
kancellar@uni-obuda.hu
www.uni-obuda.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Fodor János, rektor

Hallgatók
12 886

Minősített oktatók
237

Alapítás éve
1879

Állami intézmény

Óbudai Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, 
Felsőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár, Bánki Donát Gépész és Biz-
tonságtechnikai Mérnöki Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Keleti Károly Gazdasági Kar, 
Neumann János Informatikai Kar, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Trefort Ágos-
ton Mérnökpedagógiai Központ, (további információ: www.uni-obuda.hu).

Doktori iskolák
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola, Anyagtudományok és Techno-
lógiák Doktori Iskola, Biztonságtudományi Doktori Iskola

Rövid bemutatkozás
Az Óbudai Egyetemet a tradíciók ápolása és a haladás, a fejlődés nyomon kísérése jellemzi. Az ISO 
9001:2008 szerinti nemzetközi tanúsítvánnyal, Felsőoktatási Minőségi Díjjal rendelkező egyetem a 
felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt, emberközpontú, 
egész életen át történő kötődést és tanulást biztosít a műszaki, az informatikai, a természettudományi, 
a gazdaságtudományok és a pedagógusképzés területén.
Az egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára: 13 gya-
korlatorientált alapszak mellett kilenc mesterszak és három doktori iskola várja nappali, esti és le-
velező tagozaton, továbbá távoktatási formában a továbbtanulni vágyókat. A magyar mellett több 
szakon angol és egy szakon német nyelvű képzés biztosított.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A tudományos kutatás, a fejlesztés és az innováció az egyetem kiemelt, oktatással harmonikus egy-
séget alkotó része. A kutatási tevékenység nemzetközileg jegyzett alapkutatásokban, európai és hazai 
kutatási projektekben, valamint az ipari igényeket is kiszolgáló fejlesztésekben és innovációban való-
sul meg. Az intézményben az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ mellett kompetencia központok, 
tudományos műhelyek hálózata működik. Az egyetem kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szerveze-
tek, így pl. az EUA, a SEFI, az IEEE, az IGIP tagja.
Az intézmény 288 együttműködési megállapodással is alátámasztott nemzetközi kapcsolattal ren-
delkezik. Ezek közül 114 valamilyen tudományos, kutatási, képzési, pályázati együttműködéshez 
kapcsolódik, 174 pedig csereprogramokra, illetve mobilitások megvalósítására irányul. Az egyetem 
rangos nemzetközi konferenciák szervezőjeként járul hozzá a tudományos eredmények nemzetközi 
elismertetéséhez.
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1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
+36 (1) 411-6500
rektor@elte.hu
www.elte.hu 

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Mezey Barna, rektor

Hallgatók
28 357  

Minősített oktatók
1 116

Alapítás éve
1635

Állami intézmény

Eötvös Loránd  
Tudományegyetem 
(Kutatóegyetem, 
Kiemelt egyetem)

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan képzés, Mesterképzés, 
PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felső-
fokú szakképzés, Felnőttképzés 

Karok, intézetek
Állam- és Jogtudományi Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Bölcsészettudományi 
Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Társada-
lomtudományi Kar, Természettudományi Kar, Tanárképző Központ

Doktori iskolák
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Biológia Doktori Iskola, Filozófiatudományi Doktori 
Iskola, Földtudományi Doktori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Informatika Doktori Iskola, Iro-
dalomtudományi Doktori Iskola, Kémia Doktori Iskola, Környezettudományi Doktori Isko-
la, Matematika Doktori Iskola, Neveléstudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori 
Iskola, Politikatudományi Doktori Iskola, Pszichológiai Doktori Iskola, Szociológia Doktori 
Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola

Rövid bemutatkozás
Az ELTE Magyarország legnagyobb hagyományokra visszatekintő, ma is legnépszerűbb és 
legszélesebb képzési portfólióval rendelkező felsőoktatási intézménye, a nemzetközi rang-
sorokban a legjobb eredményeket elérő magyar egyetem. Az itt dolgozó oktatók, kutatók 
és az itt tanuló hallgatók az ország legjobbjai – ezt elismerve kapta meg intézményünk 
2010-ben a kutatóegyetemi címet, 2013-ban pedig a kiemelt egyetemi minősítést. 450 
felsőoktatási intézmény megbízható partnereként és kilenc egyetemi hálózat aktív tagjaként 
a legjobb európai és globális intézményekkel állunk kapcsolatban.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az ELTE kutatói a hazai és nemzetközi tudományos élet meghatározó tagjai. A Magyar 
Tudományos Akadémiával közösen 24 kutatócsoportunk dolgozik, az Akadémia Lendület-
programjában tizenegy kiemelkedő csapatunk vesz részt. 2010 és 2014 között az egyetem 
összesen 161 OTKA-pályázatot nyert el. Tizenhat doktori iskolában jelenleg 118 doktori 
program elérhető, a legjobb hallgatókat öt tehetséggondozó szakkollégium segíti.
Egyetemünkön évente mintegy kétszáz kutatási projekt nyer el támogatást. Az Európai Unió 
7. keretprogramjában (7. Framework Programme) 62 FP7 kutatási projektünk – köztük két 
ELTE-s vezetésű – kapott támogatást. Az Európai Unió Horizon2020 programjában eddig 
négy projektünk nyert el támogatást.

Hallgatóink több mint hetven országból érkeznek, illetve intézményünk küldi a legtöbb 
magyar ösztöndíjas hallgatót külföldre, fontos szerepet töltve be a határon túli magyar 
oktatási intézményekkel való együttműködésben is. Az ELTE 202 kétoldalú egyetemközi 
kapcsolattal, több mint 700 Erasmus-szerződéssel, 350 Erasmus-partneregyetemmel, hét 
CEEPUS hálózati tagsággal rendelkezik. A közös képzések közül kiemelkednek Európa leg-
jobb egyetemeivel közös oklevelet nyújtó képzéseink: az EIT ICT Labs képzései, a Bölcsé-
szettudományi Kar történeti TEMA Erasmus Mundus mesterképzése, valamint az ország első 
Erasmus Mundus doktori képzése, az Állam- és Jogtudományi Karon működő Globális és 
kulturális kriminológia alprogram.

Intézményünkben működik – többek között – az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Cso-
mópontja, a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Oktatási Centruma, 
az Egyetemközi Francia Központ és a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár is.
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Nemzeti Közigazgatási Intézet
1101 Budapest, Hungaria krt. 9-11.
+ 36 (1) 432-9000
info@uni-nke.hu
www.uni-nke.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Patyi András, rektor

Hallgatók
7 387 

Minősített oktatók
196

Alapítás éve
2012 
(a jogelődök 1977, 1970 
illetve1920 óta működnek)

Állami intézmény

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti Közigazgatási Intézet

Rövid bemutatkozás
A közszolgálat három tradicionális felsőoktatási intézményének integrációjával egyetemünk a 
felsőfokú közszolgálati szakemberképzést, a közigazgatás, a rendészet, a honvédelem és a nem-
zetbiztonsági szolgálatok személyi állományának összehangolt utánpótlás-nevelését biztosítja. 
Az egyetem a közszolgálati életpálya integráns részét képezi, központi intézmény, a közszolgálati 
humánpolitika továbbképzési, vezetőképzési rendszerében, továbbá az átképzési folyamatok-
ban. Az NKE kutatási kapacitásaival az államszervezet és a kormányzati munka stratégiai hát-
térintézménye.

NKE Közigazgatás-tudományi Kar
1118 Budapest, Ménesi út 5., +36 (1) 482-6740 
A KTK a hazai közigazgatási szakemberképzés bázisintézményeként közigazgatás-szervező szak 
általános igazgatási, nemzetközi közigazgatási önálló szakképzettséget adó szakirányain képez 
hallgatókat, a mesterképzés keretében pedig közigazgatási szak európai és nemzetközi köz-
igazgatási, közigazgatás-tudományi, valamint közigazgatási vezető önálló szakképzettséget adó 
szakirányain, továbbá nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szak biztonsági tanulmányok, Eu-
rópa-tanulmányok, nemzetközi közigazgatási tanulmányok, és rendészeti tanulmányok önálló 
szakképzettséget adó szakirányain folyik képzés, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A kar 
szakirányú továbbképzések mellett közigazgatás-tudományi PhD képzést is folytat.

NKE Rendészettudományi Kar
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., +36 (1) 392-3500
Az RTK a hazai felsőoktatás egyetlen rendészeti képzést folytató egyetemi karaként alapképzés-
ben bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási szakok önálló szakképzettséget adó szakirányain 
képez hallgatókat nappali és levelező munkarendben egyaránt. A bűnügyi igazgatási alapkép-
zési szakon 4, a rendészeti igazgatási alapképzési szakon 8, valamint 2013 szeptemberétől a 
katasztrófavédelem alapképzési szakon 3 önálló szakképzettséget adó szakirány keretében folyik 
az oktatás. Mesterképzésben a kar rendészeti vezető szakon – 4 specializációval – folytat képzést, 
nappali és levelező tagozaton egyaránt.

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11., +36 (1) 432-9000
A HHK a védelmi szféra egyetlen felsőfokú oktatási-képzési intézménye. Többciklusú képzési 
szerkezetben 6, illetve 8 féléves alapképzésben, valamint 2, illetve 4 féléves mesterképzés kere-
tében szerezhetnek oklevelet a hallgatók. A katonai vezetői alap- és mester-, a katonai logisztika 
alap- és a katonai műveleti logisztikai mester-, a katonai üzemeltetés alap- és mester-, a nem-
zetbiztonsági alap- és mester-, a védelmi igazgatási alap- és mester-, a biztonság- és védelem-
politikai alap- és mester-, valamint a védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterképzési 
szakokon oktatnak a karon. A tudományterületen doktori képzések is vannak.

Az egyetem a Katasztrófavédelmi Intézet, a Nemzetközi Intézet, illetve a Nemzetbiztonsági Intézet 
mellett a Vezető- és Továbbképzési Intézetet, mint a közszolgálati életpályamodellt támogató 
továbbképzési rendszert is működteti.
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1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 (1) 459-1500
titkarsag.rektor@semmelweis-univ.hu 
www.semmelweis.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Szél Ágoston rektor

Hallgatók
12 920 

Minősített oktatók
633 főállású 
90 részmunkaidős

Alapítás éve
1769

Állami intézmény

2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
+36 (28) 522-000
info@szie.hu
www.szie.hu

Az intézmény vezetője
Dr Tőzsér János, rektor 

Hallgatók
16 111

Minősített oktatók
377

Alapítás éve
1787

Állami intézmény

Semmelweis Egyetem (Kutatóegyetem)

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan képzés, Mesterkép-
zés, PhD képzés, Szakirányú továbbkép-
zés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőttkép-
zés

Karok, intézetek
Általános Orvostudományi Kar, 
Fogorvostudományi Kar, Gyógysze-
résztudományi Kar, Egészségtudományi 
Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Egészségügyi Közszolgálati Kar

Doktori iskolák
Elméleti orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai orvostudományok Doktori Iskola, Gyógy-
szertudományok Doktori Iskola, Mentális egészségtudományok Doktori Iskola, Sporttudo-
mányok Doktori Iskola, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, Molekuláris 
orvostudományok Doktori Iskola, Patológiai tudományok Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A Semmelweis Egyetem Magyarország egyik legelismertebb kutatóintézménye. Az egye-
tem 80 tanszéke és klinikája foglalkozik K+F tevékenységgel az alábbi területeken: ideg-
tudományok, onkológia, molekuláris genetika, molekuláris immunológia, metaboliz-
mus, sejt- és molekuláris élettan, molekuláris patológia, gyermekgyógyászat, nefrológia, 
gasztroenterológia és endokrinológia. Az egyetem aktív együttműködési kapcsolatot tart 
fenn több mint 100 nemzetközi felsőoktatási intézménnyel a világon.

Szent István Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, 
Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási 
szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Állatorvos-tudományi Kar, Alkalmazott 
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar, Gaz-
dasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, 
Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság– és 
Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Épí-
téstudományi Kar.

Doktori iskolák
Agrár Műszaki Tudományok Doktori Iskola, Állatorvos-tudományok Doktori Iskola, Állatte-
nyésztés-tudományok Doktori Iskola, Biológia Tudományok Doktori Iskola, Gazdálkodás- 
és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Környezettudományok Doktori Iskola, Növényter-
mesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola, Enyedi György Regionális Tudományok 
Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Egyetemünkön 109 kutatócsoport működik. Aktívan részt veszünk hazai és nemzetközi pá-
lyázatokban (14 OTKA, 18 KTIA finanszírozású, 12 EU társfinanszírozott, 11 futó FP7-es 
pályázat), valamint kutatási és szaktanácsadási megbízások teljesítésében. 2013-ban az 
Állatorvos-tudományi, valamint a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karunk kutató-
kari címet nyert el. Nemzetközi együttműködési szerződésünk van több mint 250 külföldi 
intézménnyel, illetve aktív tagsággal rendelkezünk az EUA, ICA, IROICA, AGRINATURA, 
CASEE, EAEVE, VetNEST nemzetközi szervezetekben.
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1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
+36 (1) 429-7211
rekthiv@ppke.hu
www.ppke.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Szuromi Szabolcs, rektor

Hallgatók
8 055

Minősített oktatók
255

Alapítás éve
1635

Egyházi intézmény

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőfokú szakképzés, 
Felnőttképzés

Karok, intézetek
Hittudományi Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (Piliscsaba, Esztergom), Jog- 
és Államtudományi Kar, Információs Technológiai és Bionikai Kar

Doktori iskolák
Hittudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Dokto-
ri Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, Roska 
Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola, Politikaelméleti Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A PPKE közös vagy kettős képzéseket folytat számos kiemelkedő egyetemmel [Politecnico 
di Torino, Institut Catholique (La Roche sur Yon), Institut Catholique de Toulouse, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Catholic University of Leuven, Holy Spirit University of Kaslik, 
University of Madaba és a Notre Dame University (Ind. USA)], mely kapcsolatok folyama-
tosan bővülnek. A PPKE tudáscentruma az infobionikával foglalkozó Jedlik Ányos Labo-
ratórium. Az egyetem több felsőoktatási szövetségen túl tagja az International Research 
University Network-nek (IRUN). A PPKE minden doktori iskolájában zajlanak nemzetközileg 
elismert kutatások.
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Apor Vilmos Katolikus
Főiskola

Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1- 5.
Levelezési cím: 2601 Vác, Pf.: 237 
Telefon: +36-27/511-150 
Fax: +36-27/511-141 
E-mail: avkf@avkf.hu
www.avkf.hu

Az intézmény vezetője: Fülöpné Dr. Erdő Mária
 rektor
Hallgatók:  1 517
Minősített oktatók:   24
Alapítás éve:  1929
Egyházi intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőok-
tatási szakképzés, Pedagógus továbbképzés

Rövid bemutatkozás
A főiskolán pedagógusképzés (tanító, óvodapedagógus, cse-
csemő- és kisgyermeknevelő), társadalomtudományi képzés 
(szociálpedagógia, szociális és ifjúsági munka), hittudományi 
(hittanár-nevelő, katekéta-lelkipásztori munkatárs, kántor) kép-
zés, valamint ezen tudományterületekhez kapcsolódó szak-
irányú továbbképzés folyik. A tanító és az óvodapedagógus 
szakon nemzetiségi (német és cigány/roma) szakirányú kép-
zéseket hirdet az intézmény. A főiskola széleskörű nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkezik, amely egyaránt lehetőséget biztosít 
részvételre a hallgatóknak és oktatóknak az Erasmus mobilitási 
programokban. A főiskola Küldetés Nyilatkozatának megfele-
lően, kiemelt feladatának tartja az értékorientált pedagógiai 
gondolkodás megvalósítását, az európai keresztény értékrend 
érvényesítését, a tananyag fejlesztését és annak megjelenítését 
az oktatás-nevelés folyamatában.

Gábor Dénes 
Főiskola

1119 Budapest, Mérnök u. 39., +36 (1) 203-0283
info@gdf.hu, www.gdf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Zárda Sarolta, rektor
Hallgatók:  1 314
Minősített oktatók: 35
Alapítás éve:  1992
Magán intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés (szakmér-
nöki), Felsőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
A GDF azon hallgatók számára nyújt több képzési szinten is-
mereteket és kompetenciákat, akik biztos pozícióra számíta-
nak az információs és kommunikációs technológiák, valamint 
a gazdaságterületén. A főiskola képzési profilja a műszaki, 
informatikai, közgazdasági tudományterületre terjed ki, az 
alapképzési szakokról mérnökinformatikusok, gazdaságinfor-
matikusok,  műszaki menedzserek és közgazdászok kerülnek ki. 
Képzési módszere ötvözi a tantermi és az elektronikus oktatás 
előnyeit, így jó lehetőséget nyújt a piacképes tudás megszer-
zésére akár munka mellett is. Valamennyi hallgatónak tanulást 
segítő szolgáltatásokat nyújt külön térítés nélkül. Mérnökinfor-
matikus,  gazdaságinformatikus, valamint gazdálkodási és me-
nedzsment szakokon angol nyelvű képzésre is lehet jelentkezni.
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Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 
+36 (1) 273-3090
mail@bkf.h, www.bkf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. habil. Vass László CSc, 
   rektor
Hallgatók:  7 639 
Minősített oktatók: 118
Alapítás éve:  2000
Magán intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási szakképzés, Szakirányú 
továbbképzés

Karok
Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar, Kommunikációs és Mű-
vészeti Kar

Rövid bemutatkozás
A BKF Magyarország legnagyobb hallgatói létszámú, töretlenül fej-
lődő magán felsőoktatási intézménye. A munkaerőpiac által mél-
tányolt magas színvonalú és gyakorlatias tevékenysége elismerése-
ként a Főiskola elnyerte a Superbrands 2011 és 2012 védjegyet. 
A legnagyobb magánfőiskolaként folyamatosan növekvő képzési 
kínálat, korszerű és gyakorlatorientált szemlélet jellemzi. Képzési te-
rületei: kommunikáció, üzlet, turizmus és művészet. 2011- től már 
nem csak Budapesten, hanem Hódmezővásárhelyen, a BKF Regi-
onális Tudásközpontjában is folyik oktatás. A 2012-ben alapított 
European Film Schoolban nemzetközi filmoperatőr képzést kínál. 
A BKF kreatív gondolkodást fejleszt, azonnal használható és kon-
vertálható tudást nyújt hallgatói számára. Az intézmény kommu-
nikációs készségfejlesztő tréningrendszere egyedülálló a magyar 
felsőoktatásban. 
Legfiatalabb képzési területe a művészeti, ennek ellenére az ország 
legnagyobb művészeti képzőhelye a BKF a hallgatói létszámot és 
szakok számát tekintve is.  12 alap- és 7 mesterképzésen a leg-
modernebb eszközökkel képezik a jövő szakembereit a kreatív ipar 
számára. Turizmus-menedzsment mesterszakjának Világörökségi 
menedzsment szakiránya Európában a BKF-en kívül csak a párizsi 
Sorbonne egyetemen hallgatható. Több üzleti képzése – így például 
a Vezetés és Szervezés mesterszak szervezeti mediátor specializáció-
ja – egyedülálló hazánkban.

Nemzetközi kapcsolatok, projektek
A BKF jelenleg 88 külföldi intézménnyel tart fent partneri kapcsola-
tot 27 országban, világszerte. Az ERASMUS program keretén belül 
nemcsak tanulmányi, hanem a külföldi szakmai gyakorlatuk elvég-
zéséhez szükséges támogatásban, valamint az oktatási és kulturális 
miniszter miniszteri ösztöndíjában is részesülhetnek a BKF-es hall-
gatók.

Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8., +36 (1) 462-4600
rektor@lfze.hu, www.zeneakademia.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Vigh Andrea, rektor
Hallgatók:  849
Minősített oktatók:  111
Alapítás éve:  1875
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Osztatlan (tanár)képzés, PhD/DLA 
képzés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
A Liszt Ferenc által 1875-ben alapított intézmény (közismert ne-
vén: a Zeneakadémia) a magyar zenei felsőoktatás csúcsintéz-
ményeként valamennyi szakterületén (klasszikus zene, régi-zene, 
egyházzene, zenekar- és kórusvezetés, népzene, jazz, zeneszer-
zés, zeneelmélet, zenetudomány, zenepedagógia) folytat képzést. 
Rendkívüli tehetségek számára előkészítő tagozatot, a doktori 
képzés keretében pedig önálló zeneművészeti (DLA) és zenetu-
dományi (PhD) doktori iskolát működtet. Az intézmény, melyet 
a világ 10 vezető zenei felsőoktatási intézménye között tartanak 
számon a mai napig alapítója, Liszt Ferenc szellemiségét követi. 
Bartók, Kodály, Dohnányi, Weiner, Solti, Ligeti, Kurtág alma ma-
terének nemzetközi elismertségét jelzi számos nemzetközi pro-
jektben történő részvétele, valamint a külföldi hallgatók aránya 
(20%), mellyel az Akadémia a vezető magyar egyetemek között 
foglal helyet. A döntően művészeti képzést tudományos kutatás 
és múzeumi tevékenység egészíti ki, az Egyetem illetve annak 
Kodály Intézete tartja fönn a Liszt Ferenc Emlékmúzeumot és Ku-
tatókönyvtárat, mely Európa második leggazdagabb Liszt hagya-
tékát gondozza, illetve a Kodály Múzeumot. Az épület európai 
uniós forrásból megújult történelmi főépülete páratlan módon 
biztosítja a hangversenyélet és az oktatás összekapcsolódását, 
kihasználva annak egyedülálló lehetőségeit az itt tanuló hallga-
tók számára. Modern adminisztratív központ, 28 gyakorlóterem, 
valamint a legmodernebb technikával felszerelt audiovizuális stú-
dió segíti a hallgatók munkáját.
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1091 Budapest, Kálvin tér 9., 
+36 (1) 455-9060
rektori.hivatal@kre.hu,
www.kre.hu

Az intézmény vezetője: 
Prof. Dr. Balla Péter,  rektor

Hallgatók:  
6 439

Minősített oktatók:   
231

Alapítás éve:  
1855

Egyházi intézmény

Károli Gáspár Református Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan képzés, Felsőokta-
tási szakképzés, Mesterképzés, Szakirányú 
továbbképzés, Részismereti képzés, Pedagó-
gus-továbbképzés, Doktori képzés

Karok, intézetek
Állam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettu-
dományi Kar, Hittudományi Kar, Tanítóképző 
Főiskolai Kar

Doktori iskolák
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Hittudományi Doktori Iskola, Multidiszciplináris Bölcsé-
szettudományi Doktori Iskola (akkreditációja folyamatban, Történelemtudományi Doktori Iskola

Rövid bemutatkozás
A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú és fiatal egyetem. Jogelődjei múltja 
1839-ig, illetve 1855-ig nyúlik vissza, ugyanakkor jelenlegi nevén 1993 óta működik, így ötvözi 
a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Hangsúlyos sze-
repet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, a családias hangulat és a kisközösségek 
támogatása. Fontos számunkra az oktatók és hallgatók közti személyes kapcsolat, valamint a 
hallgatói együttműködések támogatása.

Az Egyetem évek óta előkelő helyen szerepel a felsőoktatási rangsorokban, emellett az intéz-
mény képzéskínálata folyamatosan bővül, hallgatói létszáma növekszik. Oktatási épületeink 
elhelyezkedése olyan kulturális közeget kínál, amit a Karok sokrétűen tudnak kihasználni. Egye-
temünkön pezsgő diákélet zajlik, hallgatóink aktív tudományos és közösségi életet élnek. 

Egyetemünk számára a minőségi oktatás biztosításán túl a hallgatók egyetemi éveinek meg-
könnyítése is fontos, ezért különleges és egyedi ösztöndíjak megalkotására törekedtünk. Kiemelt 
ösztöndíjaink: Károli Ösztöndíj, Eötvös Károly Ösztöndíj, Károli Kiválósági 

Magyar Képzőművészeti
Egyetem

1062 Budapest, Andrássy út 69-71., +36 (1) 342-1738
rektor@mke.hu, www.mke.hu

Az intézmény vezetője: Prof. Dr. Somorjai-Kiss Tibor,  
 rektor
Hallgatók:  764
Minősített oktatók:  51
Alapítás éve:  1871
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD/DLA képzés

Rövid bemutatkozás
Magyarországon a Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetlen 
felsőoktatási intézmény, ahol a képzőművészet minden területén 
képeznek hallgatókat. A képzések jelenleg 5 éves osztatlan egy-
séges mesterképzésben festő, szobrász, grafika, intermédia, res-
taurátor, illetve osztott (BA, MA) képzés keretében látványtervező 
és képzőművészet-elmélet szakon folynak. Az egyetem az alkotó 
művészek képzése mellett képzőművészeti tanárképzést is folytat.

Magyar Táncművészeti
Főiskola

1145 Budapest, Columbus u. 87-89., +36 (1) 273-3434
titkarsag@mtf.hu, www.mtf.hu

Az intézmény vezetője: Szakály György, rektor
Hallgatók:  563
Minősített oktatók:  29
Alapítás éve:  1950
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés

Rövid bemutatkozás
A főiskola célja, hogy olyan sokoldalúan képzett táncművészeket, 
táncpedagógusokat, koreográfusokat és elméleti szakembereket 
képezzen, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, elsősorban a 
táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli 
tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben 
az előadóművészi, oktató és alkotó tevékenységre. A képzési kí-
nálat folyamatos megújításával, a mesterszakok beindításával, 
valamint pedagógus-továbbképzések által korszerű tudást, nem-
zetközileg elismert és keresett diplomát nyújt a főiskola. E célok 
teljesítéséhez kiválóan felkészült, több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező mesterek, elméleti szakemberek és oktatók nyújtanak 
segítséget a hazai növendékek mellett az egyre nagyobb számú 
külföldi hallgatók képzéséhez. A főiskola a felsőfokú művészképzés 
hat előkészítő évfolyamán már 10 éves kortól oktat növendékeket. 
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1039 Budapest, Kelta u. 2., +
36 (1) 454-7600
mail@zskf.hu, www.zskf.hu

Az intézmény vezetője: 
Prof. Dr. Bayer József, rektor, akadémikus

Hallgatók:  
2 600

Minősített oktatók:  
80

Alapítás éve:  
2000

Magántulajdonban lévő – teljes MAB 
akkreditációval rendelkező - 
felsőoktatási intézmény
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1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., 
+36 (1) 392-1180
kommunikacio@mome.hu
www.mome.hu
www.facebook.com/momebudapest

Az intézmény vezetője: 
Fülöp József

Hallgatók:  
919

Minősített oktatók:  
45

Alapítás éve:  
1880

Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés (BA), Mesterképzés (MA), Doktori képzés (DLA)

Rövid bemutatkozás
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem története a tradíci-
ón és az innováción alapul. A több mint 135 éves múltra 
visszatekintő intézményt, a megújulásra való törekvés és 
a külvilágra való nyitottság jellemzi. A MOME egyszer-
re oktatási központ és szellemi műhely, mely a magyar 
designkultúra, kreatív ipar és kultúra megkerülhetetlen része. Oktatási struktúrája magában fog-
lalja a design, az építőművészet, a médiaművészetek, valamint a társadalmi ismeretek területeit.

A MOME-t interdiszciplináris, integrált szemléletű, a tervezést és a kutatást előtérbe helyező oktatás jel-
lemzi. Az oktatás három szinten zajlik: BA, MA és doktori képzés. A MOME intézetei - Design Intézet, Épí-
tészeti Intézet, Média Intézet, Elméleti Intézet - közötti átjárás horizontális laborok segítik elő. Ezekben a 
nyitott műhelyekben projektalapú alkotó, kutató és innovációs, valamint oktatási munka folyik olyan fó-
kuszterületeken, amelyek kifejezetten korunk ökológiai, társadalmi és kulturális kihívásaira reflektálnak.

Programjaival és kezdeményezéseivel a MOME társadalmi küldetést is felvállal. Az egye-
tem intellektuális és kreatív kapacitásait tudatosan állítja társadalmi kérdések mentén az ér-
tékteremtés szolgálatába. A MOME számos angol nyelvű oktatási programjának és nem-
zetközi kapcsolatainak köszönhetően a külföldről érkező hallgatók száma kimagasló. 

Innen indult a névadó Moholy-Nagy László a világhírnév felé és Rubik Ernő itt alkotta meg 
a Rubik-kockát. Az egyetemen születő produktumok és projektek a magyar kreativitás ki-
emelkedő példái közé tartoznak. Ezt bizonyítja, hogy a világhírű olasz designmagazin, a Do-
mus 2014-ben másodszor is Európa legjobb 100 designiskolája közé választotta a MOME-t. 

A 2014-ben indult campus- és intézményfejlesztési program várhatóan hosz-
szú időre biztosítja majd a MOME helyét a kontinens legjobbjai között: a Magyar Kor-
mány által biztosított támogatás felhasználásával új Műhely-, Műterem- és Médiaház, va-
lamint kutatóközpont épül, emellett teljesen megújul az 1952 óta használt campus is.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1088 Budapest, Vas u. 2/c, +36 (1) 318-8111
rektorihivatal@szfe.hu, www.szfe.hu

Az intézmény vezetője: M. Tóth Géza, rektor
Hallgatók:  383
Minősített oktatók:  23
Alapítás éve:  1865
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan képzés, Mesterképzés, Doktori képzés, Szak-
irányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés és Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
A Színház- és Filmművészeti Egyetem hivatásának tekinti, hogy a 
drámai művészetek, a színház, a film, a televízió, a rádió számára 
tehetséges, művelt, megalapozott szaktudású művészeket képezzen 
és továbbképzésükről is gondoskodjon. Az egyetem különböző mű-
vészeti területekre szakemberek képzését is vállalja.

Zsigmond Király Főiskola

Képzés típusa
Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés

Rövid bemutatkozás
A millennium évében alapított óbudai székhelyű Zsigmond Király Főiskola az Európai Unió 
által szorgalmazott „élethosszig tartó tanulás jegyében” építi és bővíti képzési kínálatát. 
Ennek tükrében immáron négy tudományterületen (bölcsészettudományi, gazdaságtudo-
mányi, informatikai és társadalomtudományi), három képzési szinten nappali és levele-
ző tagozaton egyaránt várja a továbbtanulni vágyó hallgatókat, akiknek munkájukat az 
e-ügyintézés és e-tananyagok elérésével is támogatja a ZsKF.
Fontosnak tartja az intézmény vezetése, hogy a kiemelkedő hallgatók teljesítményét elis-
merje és támogassa, így saját- valamint partnerekkel együttműködésben többféle ösztön-
díjalapot/rendszert működtet.
Az intézmény oktatói szakmai és tudományos műhelyekkel – hallgatói aktivitással támo-
gatva – hazai és nemzetközi tudományos/kutatási projektekben vesznek részt, melyeknek 
eredményeit különféle nyomtatott és online kiadványainkban közreadjuk illetve a képzési 
programba beépítjük, ezzel is reflektálva a dinamikusan változó munkaerő-piaci igények-
re.
A ZsKF a helyi és regionális kulturális és oktatási élet felpezsdítésében oroszlánrészt vállal, 
ezért széles tárgykörben kínál nyilvános és ingyenesen látogatható programokat minden 
korosztály részére. 
A kiforrott elméleti tudást kiegészítő nélkülözhetetlen nyelvoktatás, a nemzetközi cserediák-
programok, a tréningalapú kompetenciafejlesztés és az innovatív eszközöket felvonultató 
„tan-iroda” jellegű oktatási módszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a ZsKF-en végzett dip-
lomások 97%-a három hónapon belül elhelyezkedik a DPR kutatási eredmények szerint.

Wesley János Lelkészképző
Főiskola

1086 Budapest, Dankó u. 11., +36 (1) 577-0500
fotitkar@wjlf.hu, www.wesley.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Iványi Gábor, rektor
Hallgatók:  531
Minősített oktatók:  31
Alapítás éve:  1987
Egyházi intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Szakirányú továbbképzés

Rövid bemutatkozás
A Főiskola 1996 óta az Association of Free Methodist Educational 
Institutions (AFMEI) társult tagja. 2003-ban a Főiskolát felvették a 
Council for Christian Colleges & Universities szervezetének sorai-
ba. Az utóbbi években a főiskola együttműködött bristoli, berlini és 
bécsi felsőoktatási intézményekkel. Oktatói, kutatói munka mellett 
a hallgatók TDK felkészítésre fektet nagy energiákat. Kutatások el-
sősorban társadalom és természettudományi területen folynak.

Színház- és 
Filmművészeti
Egyetem
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A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

1098 Budapest, Börzsöny u. 11., +36 (1) 280-6712
tankapu@tkbf.hu, www.tkbf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Jelen János, mb. rektor
Hallgatók:  360
Minősített oktatók:  5
Alapítás éve:  1991
Egyházi intézmény

Adventista Teológiai
Főiskola

2119 Pécel, Ráday u. 12., +36 (28) 547-295
atf@adventista.hu,www.atf.adventista.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Szilvási József, rektor
Hallgatók:  57
Minősített oktatók:  5
Alapítás éve:  1948 
Egyházi intézmény

Andrássy Gyula
Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem 

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3., +36 (1) 266-3101
uni@andrassyuni.hu , www.andrassyuni.eu

Az intézmény vezetője: Prof. Dr. Masát András, rektor
Hallgatók:  159
Minősített oktatók:  42
Alapítás éve:  2001
Magán intézmény 

Baptista Teológiai 
Akadémia

1068 Budapest, Benczúr u. 31., +36 (1) 342-7534
bta@bta.hu, www.bta.hu

Az intézmény vezetője: Prof. Dr. Almási Tibor, rektor
Hallgatók:  540
Minősített oktatók:  12 
Alapítás éve:  1906
Egyházi intézmény

Bhaktivedanta
Hittudományi
Főiskola

1062 Budapest, 1039 Budapest, Attila utca. 8., 
+36 (1) 321-7787
info@bhf.hu, www.bhf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Banyár Magdolna, 
 rektor úrhölgy
Hallgatók:  315 
Minősített oktatók:  8
Alapítás éve:  2004
Egyházi intézmény

Budapest Kortárstánc Főiskola

1036 Budapest, Perc u. 2., +36 (1) 250-3046
budapest@tanc.sulinet.hu, www.tanc.org.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Angelus Iván, rektor
Hallgatók:  39
Minősített oktatók:  8
Alapítás éve:  2005
Magán intézmény
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Evangélikus Hittudományi
Egyetem

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3., +36 (1) 469-1050
teologia@lutheran.hu, www.teol.lutheran.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Szabó Lajos, rektor
Hallgatók:  170
Minősített oktatók:  26
Alapítás éve:  1950
Egyházi intézmény

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

1031 Budapest, Záhony u. 7., +36 (1) 588 8600
info@ibs-b.hu, www.ibs-b.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Láng László, rektor
Hallgatók:  2000
Minősített oktatók:  52
Alapítás éve:  1991
Magán intézmény

Az IBS 2015 szeptemberétől már magyar nyelvű képzéseket is 
folytat, így öt alapképzési szakon és két mesterképzési szakon van 
lehetőség az IBS keretein belül magyar alapképzési, ill. mesterkép-
zési oklevél megszerzésére. A képzési kínálatának többsége ugyan-
akkor a brit diplomát adó, a The University of Buckingham-mel 
együttműködésben megvalósuló, kizárólag angol nyelven oktatott, 
nyolc szakterületet érintő Bachelor’s és négy Master’s program.

Közép-európai Egyetem

1051 Budapest, Nádor u. 9., +36 (1) 327-3004
president@ceu.hu, www.ceu.hu

Az intézmény vezetője: John Shattuck, rektor
Hallgatók:  496*
Minősített oktatók:  178*
Alapítás éve:  1991
Magán intézmény

* Magyarországon akkreditált programokon

Országos Rabbiképző -
Zsidó Egyetem

1084 Budapest, Bérkocsis u. 2., +36 (1) 318-7049
vzs@or-zse.hu, www.or-zse.hu, www.rabbi.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Schőner Alfréd, rektor
Hallgatók:  160
Minősített oktatók:  36
Alapítás éve:  1877
Egyházi intézmény

Képzés típusai:
alap-, mester-, doktori képzés és szakirányú továbbképzés.

Rövid bemutatkozás
Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) az egyetlen akk-
reditált felsőfokú zsidó oktatási intézmény, ahol vallási és világi tu-
dományokat egyaránt oktatnak. Szakjaink három szintűek: BA, MA 
és a PhD képzés (zsidó vallástudomány). 
Alapszakok (BA): judaisztika (3 év), zsidó felekezeti szociális munkás 
(3,5 év), zsidó liturgika (4 év), egyházi/felekezeti közösségszervező 
(3 év) és rabbihelyettes (4 év).
Mesterszakok (MA): rabbi (5 év-osztatlan) és zsidó kultúratörténet 
(2 év).
Az alap- és a mesterszakokon kívül az egyetem zsidó kántor szak-
irányú továbbképzést is végez. A rabbihelyettes, rabbi és a zsidó 
kántor képzéseinken kívül a nem zsidó vallású férfiak és nők is je-
lentkezhetnek képzéseinkre, amelyet jelentős hallgatói juttatásokkal 
is támogatunk.

Mozgássérültek
Pető András Nevelőképző
és Nevelőintézete

1125 Budapest, Kútvölgyi u. 6., +36 (1) 224-1500
info@peto.hu, www.peto.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Schaffhauser Franz, rektor
Hallgatók:  303
Minősített oktatók:  14
Alapítás éve:  1964
Magán intézmény

Pünkösdi Teológiai
Főiskola

1183 Budapest, Gyömrői út 89., +36 (1) 290-9517
ptf@ptf.hu, www.ptf.hu

Az intézmény vezetője: Paul Gracza, rektor
Hallgatók:  115
Minősített oktatók:  7
Alapítás éve:  1991
Egyházi intézmény

Sapientia  Szerzetesi  
Hittudományi Főiskola

1052 Budapest, Piarista köz 1., +36 (1) 486-4400
sapientia@sapientia.hu, www.sapientia.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Várnai Sándor Jakab 
 OFM, rektor
Hallgatók:  370
Minősített oktatók:  28
Alapítás éve:  1895 (2000)
Egyházi intézmény

Sola Scriptura Teológiai Főiskola

1121 Budapest, Remete út 16/a., +36 (1) 391-0180
sola@sola.hu, www.sola.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Vankó Zsuzsanna, 
 rektor úrhölgy
Hallgatók:  279
Minősített oktatók:  5
Alapítás éve:  1992
Egyházi intézmény
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9400 Sopron, Bajcsy- Zsilinszky. u. 4.
+36 (99) 518-126
rectoro@nyme.hu
www.nyme.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Faragó Sándor, rektor

Hallgatók
8 848

Minősített oktatók
370

Alapítás éve
1735

Állami intézmény

9026 Győr, Egyetem tér 1.
+36 (96) 503-400
sze@sze.hu
uni.sze.hu

Az intézmény vezetője
Prof Dr. Földesi Péter, rektor

Hallgatók
11 726

Minősített oktatók
256

Alapítás éve
1968

Állami intézmény

Nyugat-magyarországi Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szak-
irányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, 
Felnőttképzés

Karok, intézetek
Apáczai Csere János Kar, Berzsenyi Dániel Pe-
dagógusképző Kar, Benedek Elek Pedagógiai 
Kar, Erdőmérnöki Kar, Közgazdaságtudományi 
Kar, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Természettudományi 
és Műszaki Kar 

Doktori iskolák
Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Kitaibel Pál Környe-
zettudományi Doktori Iskola, Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori 
Iskola, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Wittmann 
Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az elmúlt időszakban több mint harminc jelentős TÁMOP-, illetve TIOP-projekt megva-
lósításával növeltük kutatási-fejlesztési-innovációs potenciálunkat. A művelt tudomány-
területeken nagyszámú, részben nemzetközi együttműködésben megvalósuló K+F+I 
projekt zajlik. Az Egyetem résztvevője számos COST-akciónak és TÉT-programokban 
is részt vesz. Regionális Egyetemi Tudásközpont, Természeti Erőforrások Kutató Köz-
pont és – a NASA-val, az Orosz Tudományos Akadémiával, valamint más amerikai in-
tézetekkel karöltve létrehozott – Klímahatás-kutató Központ működik az egyetemen. 
Számos akkreditált laboratórium áll a kutatók és az ipari megrendelők rendelkezésére.

Széchenyi István Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, 
Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási 
szakképzés

Karok, intézetek
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Épí-
tész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, 
Gépészmérnöki, Informatikai és Villamos-
mérnöki Kar, Kautz Gyula Gazdaság-
tudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Kar, Petz Lajos Egészségtu-
dományi és Szociális Képzési Intézet, Varga Tibor Zeneművészeti Intézet

Doktori iskolák
A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományos tevékenysége az info-
kommunikációs, a közlekedési és járműtudományok és az épített környezeti rendszerekre 
épül. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hangsúlyosabban közjogi témák oktatását 
és kutatását kínálja, de kivételes lehetőségeket biztosít a magánjogi területeken is. A Regi-
onális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola célja olyan kutatási programok befogadása 
és ösztönzése, amelyek a kelet-közép-európai térség területi szerkezetét, gazdasági folya-
matait dolgozza fel.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
A Széchenyi István Egyetemen megvalósuló kutatás-fejlesztési pályázatok magas száma 
az intézményben folyó aktív tudományos életet igazolja. Nemzetközi együttműködések ke-
retében hat kutatás-fejlesztési pályázat futott a 2014. évben. Ugyanebben az évben 13 
jelentősebb pályázat valósult meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), a 
K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ) program és a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program (GOP) keretében. A közelmúltban lezárult járműipari kutatási projek-
tek eredményeként az egyetemen létrejött egy olyan szellemi bázis és magas színvonalú 
kutatási infrastruktúra, amelyen felépülhetett a Járműipari Kutató Központ (JKK), hogy a 
Magyarországon folyó autóipari kutatások központja legyen. A központ keretében végzett 
kutatások közül kiemelendő a hibrid és elektromos járművek fejlesztése, a kooperatív közle-
kedési rendszerek infokommunikációs támogatása, valamint a járműipari anyagfejlesztések 
témakörében megvalósult/megvalósuló pályázatok.

Szent Pál Akadémia

1103 Budapest, Gyömrői út 69., +36 (1) 432-2720
titkarsag@szpa.hu, www.szpa.hu

Az intézmény vezetője: Németh Sándorné, rektor
Hallgatók:  687
Minősített oktatók:  11
Alapítás éve:  1990
Egyházi intézmény

Testnevelési Egyetem

1123 Budapest, Alkotás út. 44., Postafiók: 69., 1525
+36 1-487-9200, 
study@tf.hu, http://english.tf.hu/

Az intézmény vezetője: Mocsai Lajos, rektor
Alapítás éve:  2014
Állami intézmény

Wekerle Sándor Üzleti 
Főiskola

1083 Budapest, Jázmin u. 10., +36 (1) 323-1070
info@wsuf.hu, www.wsuf.hu

Az intézmény vezetője: Prof. Dr. Borbély Attila, rektor
Hallgatók:  570
Minősített oktatók:  32
Alapítás éve:  2006
Magán intézmény
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Győri Hittudományi 
Főiskola

9021 Győr Káptalandomb 7.
+36 (96) 528-279; (96) 313-055
mroncz@gyhf.hu, www.gyhf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Lukácsi Zoltán, rektor
Hallgatók:  111 
Minősített oktatók:  15 
Alapítás éve:  1627
Egyházi intézmény
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II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar 
Főiskola

Ukrajna, Kárpátalja
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
+380 31 41 4 29 68
foiskola@kmf.uz.ua, www.kmf.uz.ua

Az intézmény vezetője: Szikura József rektor 
Hallgatók:  1 041
Minősített oktatók:  43
Alapítás éve:  1994

Képzés típusa
BSc szintű alapképzés, SSc képzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
Az intézmény alapítványi fenntartású, államilag elismert III. akkre-
ditációs fokozatú ukrajnai felsőoktatási intézmény. Létrehozója és 
fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA). 
Alapítói a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Református Egyház 
és Beregszász város önkormányzata voltak. Önálló, hivatalosan 
bejegyzett, állami működési engedéllyel ren-delkező felsőoktatási 
intézményként 1996 óta működik.   A főiskolán hat tanszéken tíz 
szakon  folytathatják tanulmányaikat a kárpátaljai fiatalok. 
Az intézmény ukrán állami támogatásban eddig nem részesült. 
Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisz-
tériuma. Az intézmény fenntartásához szükséges anyagi támogatás 
jelentős hányadát a KMFA az anyaországi Oktatási Minisztériumtól 
kapja, illetve pályázati úton egészíti ki.

Partiumi Keresztény 
Egyetem

Románia 410209 Oradea (Nagyvárad) 
Primăriei (Városháza) u. 36. 
+40-259-418244
partium@partium.ro, www.partium.ro

Az intézmény vezetője: Dr. János Szabolcs, rektor 
Hallgatók:  1244
Minősített oktatók:  23
Alapítás éve:  2000

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Felnőttképzéss

Karok
Bölcsészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Művészeti 
Kar

Rövid bemutatkozás
A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) az erdélyi-partiumi magyar 
nyelvű felsőoktatási rendszer szerves része, a romániai magyarság-
nak az 1989-es változások után létrehozott első önálló, akkredi-
tált egyeteme. Az egyetem három kara tizenhárom alapképzési és 
öt mesterképző szakot működtet.  Az alapítása eltelt időszakban 
az egyetem elismert helyet vívott ki a hazai egyetemi felsőoktatási 
rendszerben, ugyanakkor szoros és jól működő együttműködéseket 
alakított ki magyarországi egyetemekkel, amelyeket kétoldalú szer-
ződések szabályoznak. 

Sapientia Erdélyi 
Magyar 
TudományEgyetem

Románia, 400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) 
Matei Corvin (Mátyás király) u. 4. 
+40 264 439 266
office@sapientia.ro, www.sapientia.ro

Az intézmény vezetője: Prof. Dr. Dávid László, rektor
Hallgatók:  1 940
Minősített oktatók:  113
Alapítás éve:  2001

Karok
Gazdaság- és Humántudományok Kar (Csíkszereda), Műszaki és 
Társadalomtudományi Kar (Csíkszereda), Műszaki és Humántudo-
mányok Kar (Marosvásárhely), Természettudományi és Művészeti 
Kar (Kolozsvár)

Rövid bemutatkozás
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Sapientia EMTE) 
2001 óta van jelen a romániai felsőoktatási intézmények között. 
Létrejöttét a magyar állam támogatása tette lehetővé. Az intézmény 
három erdélyi városban működik: Csíkszeredában, Marosvásár-
helyen és Kolozsváron. A 2010/2011-es tanévben az Egyetem 22 
szakon, műszaki, politika-, társadalom-, gazdaság- és humántudo-
mányi, valamint művészeti területen nyújt magyar nyelvű képzést, 
mintegy 260 hazai oktató és külföldi vendégtanár irányításával.

Selye János Egyetem

Szlovákia, 945 01 Komárno (Komárom)
Bratislavská cesta 3322 
+421 35 3260848
info@selyeuni.sk, www.selyeuni.sk

Az intézmény vezetője: Dr. Tóth János, rektor
Hallgatók:  2 400
Minősített oktatók:  62
Alapítás éve:  2004

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés

Karok,intézetek
Gazdaságtudományi Kar, Tanárképző Kar, Református Teológiai 
Kar

Doktori iskolák
Tanárképző Kar – magyar nyelv és irodalom, Református Teológiai 
Kar- teológia

Rövid bemutatás
A Selye János Egyetem az egyetlen önálló magyar nyelvű, állami-
lag támogatott felsőfokú intézmény Szlovákiában, egyben Szlová-
kia legfiatalabb felsőoktatási közintézménye. Az egyetem fő célja 
a magas színvonalú képzés biztosítása az általános és középisko-
lai tanárok és teológusok részére, valamint szakemberek képzése 
olyan területeken, mint a pénzügy, az informatika és a marketing. 
A Selye János Egyetem küldetésének tekinti az anyanyelvi oktatást, 
valamint a minőségi oktatás biztosítását a magyar tannyelvű óvo-
dákban, általános és középiskolákban dolgozó pedagógusok, teo-
lógusok és közgazdászok számára.
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