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Kedves Olvasó!

Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a ma-
gyar felsőoktatás 2013-as 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. Mezey Barna
a Magyar Rektori Konferencia elnöke

A Magyar Rektori Konferencia

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) ellátja a teljes magyar felsõoktatási intézményrendszer képvi-
seletét. Tagjai az egyetemek és fõiskolák rektorai. A magyar felsõoktatási intézményrendszer rend-
kívül  sokszínû:  állami,  egyházi,  magán,  illetve  alapítványi  intézmények  mûködnek,  mindannyiuk 
bel- és külföldi érdekképviseletét a köztestületi formában mûködõ MRK látja el, amelynek mûködési 
feltételeit az intézmények biztosítják.
Az  MRK  a  törvény  erejénél  fogva  kiemelkedõen  közhasznú  szervezet,  köztestületként  olyan,  a 
felsõoktatási törvényben meghatározott, közfeladatokat is ellát, amelyek a tagságához, illetve a 
tagsága által ellátott tevékenységhez, feladatokhoz kapcsolódnak.
Az MRK a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a 
felsõoktatás rendszerének mûködésével kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, 
javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés elõkészítõje részére.
Az MRK alapszabályában meghatározta mûködésének rendjét. Négyszintû szervezeti rendet hozott 
létre: A legfõbb döntéshozó szerv a Plénum, amelynek az összes (66) rektor a tagja. Az egyeteme-
ket és a fõiskolákat külön egyetemi és fõiskolai tagozat képviseli. A tizenegy fős elnökség látja el 
az operatív döntéshozói és a végrehajtói feladatokat. A speciális szakkérdések megtárgyalására 19 
döntéselõkészítõ jogkörrel rendelkezõ bizottság mûködik.
Testületeink munkáját a fõtitkár által vezetett Titkárság segíti.
A felsõoktatási törvény és más jogszabályok határozzák meg az MRK rendelkezésére álló érdek-
képviseleti eszközöket.
Az érdekképviselet legerõsebb eszköze az, hogy az MRK a legfontosabb felsõoktatási szabályozási 
tárgykörökben egyetértési jogot gyakorol.
Az érdekképviselet további, jogszabályok által biztosított eszköze, hogy az MRK delegáltjai részt 
vesznek  más  felsõoktatási  szerv,  szervezet  munkájában.  Az  MRK  tagokat  delegál  a  Magyar 
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságba, a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsba, a Magyar Ösz-
töndíj Bizottságba és más fontos, a felsõoktatás és a kutatás területén tevékenykedõ szervezetekbe.
Az MRK a European University Association és az International Association of Universities tagja.

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

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

Főtitkár: Dr. Dubéczi Zoltán

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

Főiskolai Tagozat elnöke: Dr Liptai Kálmán Csaba, 
Eszterházy Károly Főiskola

A Magyar Rektori Konferencia Elnöksége

Dr. Mezey Barna   Eötvös Loránd Tudományegyetem
Sándorné Dr. Kriszt Éva     Budapesti Gazdasági Főiskola
Dr. Bódis József Pécsi Tudományegyetem
Dr. Almási Tibor   Baptista Teológiai Akadémia
Dr. Friedler Ferenc Pannon Egyetem
Dr. Liptai Kálmán    Eszterházy Károly Főiskola
Dr. Szabó Gábor     Szegedi Tudományegyetem
Szakály György    Magyar Táncművészeti Főiskola
Dr. Szávai Ferenc     Kaposvári Egyetem
Dr. Szuromi Szabolcs Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Dr. Vass László  Budapesti Kommunikációs és Üzleti  
 Főiskola

A Magyar Rektori Konferencia Felügyelő Bizottsága

Dr. Molnár József (elnök)  
Dr. Fodor György 
Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor  
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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
23 697

Minősített oktatók
105

Alapítás éve
1581

Állami intézmény

Szegedi Tudományegyetem (Kutatóegyetem)

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 
87 testvéregyeteme, 424 Erasmus partneregyeteme van. Az SZTE jelenleg 7 hálózatban 
vesz részt, ebből 1-ben koordinátorként, 6-ban pedig partnerintézményként. Mobilitási 
díjai: Európai Minőségi Díj, E-Quality Díj, Nívódíj. A Campus Hungary progralim négy 
fordulójában az SZTE benyújtott pályázatainak sikeressége 87%-os. Az SZTE egyike Ma-
gyarország három legnagyobb állami kiemelt egyetemének (University of National Excel-
lence). Az SZTE részt vesz különböző új ösztöndíjprogramok lebonyolításában is, így a 
Stipendium Hungaricum és a Science Without Borders (Ciência sem Fronteiras) elnevezésű 
ösztöndíjprogramok keretében külföldi hallgatók teljes vagy részképzésében is aktív szere-
pet vállal. Jelenleg az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramban 42, míg az Új Széchenyi 
Terv keretében megközelítőleg 64 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:  3 813  
Minősített oktatók:   65
Alapítás éve:  2000
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, kertészeti és 
pedagógusképzés központja. A főiskola rugalmasan reagál a 
gazdasági-társadalmi igényekre, ennek megfelelően 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. 
Az oktatási feltételek és a hallgatói szolgáltatások az elmúlt 
időszakban látványosan javultak a saját, illetve uniós pályázati 
forrásból végrehajtott több milliárdos fejlesztéseknek köszönhe-
tően. 

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 
ország egyik   legelőnyösebb ár-érték aránnyal jellemezhető 
felsőoktatási intézménye, ami a költségtérítések  versenyké-
pes  összegében is látszik. Budapesten hallgatóink  számára 
elérhető áron garantálnak kollégiumi elhelyezést, a jegyzetek 
pedig önköltségi áron érhetőek el. A kiemelkedő tanulmányi 
teljesítményt alapítványi 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 pedagógus továbbképzés

Karok, intézetek
Teológiai Kar, Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar, Pedagógiai Kar (2014 jú-
liusától), Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Térségfejlesztési Innovációs Központ

Rövid bemutatkozás
A Gál Ferenc Főiskola a szegedi Dóm téren várja leendő hallgatóit, akik elkötelezettek a 
teológiai tanulmányok, az egyházi hivatások, a pedagógus pálya, a tudományok műve-
lése és a közösségek szolgálata iránt a teológia, hittanár, etikatanár, karitásztudomány, 
egyháztörténet szakokon. A Főiskola székhelyének is otthont adó Dóm téri épületegyüttes 
a hit és a tudomány természetes egységbe foglalását fejezi ki. A GFF bővülő társadalmi 
szerepvállalásából adódóan telephelyet működtet Szarvason (pedagógusképzés), Me-
zőtúron (agrár- és műszaki tudományok), Kaposváron és Gyulán. 2013 szeptemberétől 
fenntartója a szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde intézmény-
nek, és 2014 júliusától átveszi a szarvasi Pedagógiai Kart az óvodapedagógus, tanító, 
csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokkal, szlovák, román, német és roma nemzetiségi 
szakirányokkal. Ruszin Kutatóintézetet, Hungaroszlovakológiai, Médiakutató, Egyháztör-
téneti kutatócsoportotokat működtet. 
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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 425738
gff-szeged@gff-szeged.hu
www.gff-szeged.hu,
www.gff-mezotur.hu

Az intézmény vezetője: 
Dr. Kozma Gábor, rektor

Hallgatók:  
315 (2014 júliusától 1063)

Minősített oktatók: 
31 (2014 júliusától 41)

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
24 031

Minősített oktatók
1 057

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
33 000

Minősített oktatók
1 060

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
4 808

Minősített oktatók
161

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, Pollack Mihály Műszaki Kar, Ter-
mészettudományi Kar

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

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az egyetem 10 karán 1700 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 20 
doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A 
PTE-nek az ERASMUS program keretében 520 szerződése van 27 ország 330 egyetemé-
vel, 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, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú to-
vábbképzés, Felsőfokú szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Állam és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudomá-
nyi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gazdálkodás-
tudományi és Vidékfejlesztési Kar, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Gyógyszerésztu-
dományi Kar, Informatikai Kar, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Műszaki Kar, Népegészségügyi Kar, Ter-
mészettudományi és Technológiai Kar, Zeneművészeti Kar

Doktori iskolák
Az egyetemen 25 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 11 kutatócsoport működését finanszíroz-
za. Az egyetemnek több mint 100 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, Agrár és 
Molekuláris Kutató- és Szolgáltató 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:  2 977
Minősített oktatók:   151
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 Agrár- és Környezettu-
dományi, a Gazdaságtudományi, a Pedagógiai, valamint 
a Művészeti Kar a képzések széles választékával biztosítja az 
élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Az egyetem további szer-
vezeti egysége az Egészségügyi Centrum, Agrár Központ (Pan-
non Lovasakadémia, Vadgazdálkodási Tájközpont – Bőszénfa, 
Takarmánytermesztési Kutató Intézet, Tan- és Kísérleti Üzem), 
valamint a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet.

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. Fekete Károly, 
 rektor
Hallgatók:  812  
Minősített oktatók:   37
Alapítás éve:  1538
Egyházi intézmény

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

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 szakon és annak lelkész szakirányán, 
mesterszakon pedig hittanár-nevelő és pasztorális tanácsadó 
és szervezetfejlesztő szakembereket képzünk. Alapképzés folyik 
tanító, kommunikáció és médiatudomány, informatikus könyv-
táros, kántor és katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon. Egye-
temünk felsőoktatási szakképzést, felsőfokú szakképzést, szak-
irányú továbbképzéseket, pedagógus továbbképzést, valamint 
felnőttképzést is végez. Meghatározó feladatának tekinti a ha-
táron túli magyar tanítók szakmai fejlődésének elősegítését is.

Szolnoki Főiskola

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., +36 (56) 510-300
szolf@szolf.hu, www.szolf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Túróczi Imre, rektor
Hallgatók:  1 862 
Minősített oktatók:   42
Alapítás éve:  1993
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés 

Rövid bemutatkozás
A Szolnoki Főiskola agrár-, gazdasági- és műszaki tudomány-
területen több évtizede folytat minőségi, gyakorlatorientált 
képzést. Az oktatás Szolnokon, Budapesten és Kiskunfélegyhá-
zán folyik nappali, levelező és távoktatási képzési formában. 
Alapképzésben két szakon - International Business, Tourism & 
Catering - angol nyelven is kínálunk képzési lehetőséget. A fő-
iskola térségi beágyazottsága jelentős ennek keretében színvo-
nalas kiegészítő tevékenységeket és képzési, kutatási, szakértői, 
tanácsadási, kulturális szolgáltatásokat nyújt.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok
A tudomány gondozását a Tudományos Tanács látja el. Kiemel-
kedően fontos számunkra a tehetséggondozás, melynek célja a 
hallgatói tudományos kutatómunka elősegítése szakkollégiumi, 
tudományos diákköri és tanszéki demonstrátori tevékenységgel. 
A Főiskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált 
kiváló tehetségpont. A főiskolai hallgatók a bekerülést követően 
részt vesznek a tehetségazonosításon, majd a tehetséggondo-
zási programunk több irányú fejlődési lehetőséget kínál. A szak-
kollégiumi tevékenység során tudásmélyítő kurzusokat vehetnek 
fel a hallgatók, amelyek teljesítését kreditponttal is elismerjük.  
A tudományos diákköri tevékenység során a hallgatók egy té-
mavezető segítségével kutatómunkát végezhetnek, amelynek 
eredményét dolgozat és prezentáció formájában előadják in-
tézményi, illetve országos konferenciákon, versenyeken. Az Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést elérő hall-
gatók az egyetemi továbbtanuláskor plusz pontot szereznek. A 
tanszéki demonstrátori tevékenység során a hallgatók egy-egy 
tanszék mindennapi életébe kapcsolódnak be, részt vehetnek az 
oktatói munka előkészítésében, a tanszéki kutatások részterüle-
teinek feldolgozásában.
A főiskola kiadásában negyedévenként megjelenő „Economica” 
tudományos folyóiratban az intézmény arculatának, képzési te-
rületeinek, szakjainak megfelelően elsősorban gazdaságtudo-
mányi, a gazdasághoz kapcsolódó társadalomtudományi, mű-
szaki-, agrár- és más természettudományi témákkal foglalkozó 
publikációk jelennek meg magyar és idegen nyelven egyaránt.

Nemzetközi kapcsolatok
A főiskola többirányú nemzetközi tudományos kapcsolatokkal 
rendelkezik, kiemelt kapcsolataink: Lomonoszov Moszkvai Ál-
lami Egyetem (Oroszország), Selye János Egyetem (Szlovákia), 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia), WSTiE 
Sucha Beskidzka-i Főiskola (Lengyelország), IP Beja-i Főisko-
la (Portugália), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
(Ukrajna), Technische Hochschule Wildau (Németország), Parti-
umi Keresztény Egyetem (Románia).
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4400 Nyíregyháza, 
Bethlen G. u. 13-19.
+36 (42) 597-600
atanaz@atanaz.hu 
www.atanaz.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Véghseő Tamás, rektor

Hallgatók
183

Minősített oktatók
20

Alapítás éve
1950

Egyházi intézmény

Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Főiskola

Rövid bemutatkozás:
affiliált intézménye lett, melynek eredményeként egyetemi diploma kiadására vált jogo-
sulttá. 2003-ban a főiskola a felsőoktatási igényeknek mindenben megfelelő új, épületet 
kapott Nyíregyháza központjában. Ezekben az éveken indult jelentős fejlődésnek a főiskolai 
könyvtár, mely ma már egy mintegy 60 ezer kötetet számláló, bizánci teológiára speciali-
zálódott gyűjtemény. 
2006-ban a Pápai Keleti Intézettel való intézményi együttműködés újabb szakaszába lépett. 
Az aggregáció révén a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán elindulhatott 
az ún. második tanulmányi ciklus (licencia), mely az egyházi felsőoktatási rendszerben a 
felsőfokú oktatási intézményekben való oktatás alapfeltétele, illetve a doktori képzés be-
meneti követelménye.
A Bologna-rendszer bevezetésével a hittanár-képzés helyére a katekéta-lelkipásztori mun-
katárs alapszak, illetve a hittanár-nevelő tanár mester szak lépett. 2008-ban a hitéleti kép-
zések újabb szakkal, a kántor alapszakkal bővültek. Az osztatlan tanárképzés rendszerének 
visszavezetésével a  hittanár szak a Nyíregyházi Főiskolával kötött megállapodásnak kö-
szönhetően négy közismereti tanárszakkal párosítva került képzési kínálatunkba.
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola sajátos feladatának tekinti a 
görögkatolikus kulturális örökség (egyház-, művészet-, liturgiatörténet) kutatását és bemu-
tatását. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusok támogatásával 2009-ben megalakult a „Görögkatolikus Örökség” Kuta-
tócsoport, mely jelenleg harmadik kutatási projektjét valósítja meg. Kutatóink tudományos 
tevékenysége számos ponton kapcsolódik a környező országok görögkatolikus intézménye-
iben, illetve a hasonló profilú nyugat-európai kutatóhelyeken zajló kutatásokhoz.
Rendszeres továbbképzések, koncertek, kiállítások és más közösségi és kulturális rendezvé-
nyek szervezőjeként és házigazdájaként főiskolánk a magyar görögkatolikusok közösségét 
kívánja szolgálni. Arra törekszünk, hogy a Magyar Görögkatolikus Egyház felsőoktatási 
szinten jelentkező igényeinek kiszolgálása mellett szellemi és kulturális központként is mű-
ködjünk. 

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
8 122

Minősített oktatók
57

Alapítás éve
1962

Állami intézmény

Károly Róbert Főiskola

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

Karok, intézetek
Agrár- és Környezettudományi Intézet; Közgazda-
sági, 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 vezetőség 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 Kutatóinté-
zet, Erdőteleki Arborétum, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet. Kutatási területek: 
biomassza alapú energiák, környezetvédelem és gazdálkodás, távérzékelés, vidékfejlesztés, 
növényvédelem, növénynemesítés, ökonómia, marketing és menedzsment, turizmus. Tudo-
mányos fórumok: Nemzetközi Tudományos Napok, szakmai konferenciák, TDK. Együttmű-
ködések: állami hivatalok és szervek, bankok, hazai és külföldi vállalatok valamint felsőok-
tatási intézmények, ENSZ, ERASMUS.
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3515 Miskolc, Egyetemváros
+36 (46) 565-111
www.uni-miskolc.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Torma András, rektor

Hallgatók
10 882

Minősített oktatók
370

Alapítás éve
1735

Állami intézmény

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

Az intézmény vezetője
Dr. Dolhai Lajos, rektor

Hallgatók
187

Minősített oktatók
9

Alapítás éve
1704

Egyházi intézmény

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

Az intézmény vezetője
Dr. Enghy Sándor, rektor

Hallgatók
307

Minősített oktatók
13

Alapítás éve
1531

Egyházi intézmény

Miskolci Egyetem

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

Karok, intézetek
Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyag-
tudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazda-
ságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Comenius Főiskolai 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 több mint 100 külföldi egyetemmel van együwekerlettműködési szerződése. 
Kutatóintézet: Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet. Az Egyetemen két kutatócsoport 
működik MTA támogatással. Az ERASMUS programokban a kétoldalú szerződések szá-
ma 160. Az Egyetem CEEPUS programban 60 kelet-közép-európai egyetemmel működik 
együtt.

Egri Hittudományi Főiskola

Rövid bemutatkozás
Több mint 300 éve teljesíti küldetését: katolikus papok képzését, és több mint húsz éve   
korunk egyházának szükségleteire válaszolva   hittanárok képzését. 
Az Intézményben jelenleg háromféle képzési forma létezik. Nappali tagozaton osztatlan 
teológus-lelkész szak. A kateketika alapszak (BA) elvégzése után a hittanárok (MA) képzése 
az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben történik. A 2014/2015 tanévtől kezdve 
visszatérünk az osztatlan hittanár-nevelő képzésre.
A főiskolához tartozik a Szent János Továbbképző Központ, amely az Egri Egyházmegye 
felnőtt képző intézménye. 

Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia

Képzések
- teológia szak – lelkész szakirány 12 féléves osztatlan (MA) mesterképzés
- katekéta – lelkipásztori munkatárs szakon (6 féléves alapszak /BA/)
- Református közösségszervező szakon (6 féléves alapszak /BA/) 

Bemutatkozás
Az egyház útja, így a Sárospataki Református Teológiai Akadémia élete is olyan történés, 
amelyben − teológiai és hitvallásos értelemben − úton vagyunk a győzelem felé. Eredménye-
inket áldásként vesszük, és tudjuk, hogy azok többre vezérelnek. Tudunk az akadályokról, 
de arról is, aki garantálja azok legyőzését, és mi Őt hangsúlyozzuk, s Teológiánk minden 
területét úgy alakítjuk, hogy ez nyilvánvaló is legyen minden összefüggésben. A Sárospataki 
Kollégium közel öt évszázados múltja a magyar történelem és kultúra megkerülhetetlen 
része még annak ellenére is, hogy külső körülmények hatására kétszer is (1671-ben és 
1951-ben) fel kellett függesztenie az itt folyó munkát. Mind ez ideig való megmaradá-
sunk mégsem véletlen. Annak bizonyítéka, hogy teológiánk nem csak nevében hordozza 
a theoszt, hanem az hordoz bennünket, akinek nevéről neveztetünk, vagyis a történelem 
Ura által vezérelt folyamat részesei vagyunk. Mindezek alapján a mi hitünk és hitvallásunk 
az, hogy az egyház annyiban egyház, amennyiben az evangélium hirdetésének történése, 
és akkor a teológia is ennek a történésnek a része, részese és őrzője. Így a mi Teológiánk 
megmaradása is annyiban garantált, amennyiben ennek a történésnek alanya és tárgya. 
Alanya, mert Isten szavának engedelmeskedik úgy, ahogy az a Szentírásban kijelentetett, 
és tárgya, mert ahol annak engedelmeskedik, azt hirdeti, ott részese lesz a beteljesedés 
történésének.
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3300 Eger, Eszterházy tér 1.
+36 (36) 520-400
univ@univ-eger.eu
www.ektf.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Liptai Kálmán Csaba, rektor

Hallgatók
5 755

Minősített oktatók
171

Alapítás éve
1774

Állami intézmény

Eszterházy Károly Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan tanárképzés, Mesterkép-
zés, PhD képzés, Szakirányú továbbképzés, Fel-
sőoktatási 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 nem csupán az Észak-Magyarország régió, hanem az egész 
ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye, ahol az intenzív kutatói munka, a te-
hetséggondozás, a jövő értelmiségének képzése ugyanúgy fontos, mint a felhőtlen hallga-
tói élet biztosítása. Az Alkalmazott tudományok főiskolája címet viselő intézmény büszke 
több mint kétszáz éves múltjára, gróf Eszterházy Károly egri püspöknek köszönhetően Eger-
ben jött létre az ország első egyetemi (felsőoktatási) célra létrehozott épület, a Líceum. A 
közel 6000 hallgatóval és 750 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és 
gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül 
sokszínű és folyamatosan bővülő.

Doktori iskolák
Neveléstudományi Doktori Iskola (kutatási területe: kulturális és természeti értékek átadásá-
nak neveléstudományi aspektusa); Történelemtudományi Doktori Iskola (kutatási területei: 
a Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526 és 1711 között, Magyaror-
szág története 1918-tól napjainkig) 

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen az 
Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport, az Agria-Innorégió Tudáscentrum, a 
Borkultúra Központ, a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társa-
dalom Oktató és Kutatócsoport, Multimédia Kutató Laboratórium, az Észak-Magyarországi 
Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ, Egészséges Társadalom Ok-
tató- és Kutatócsoport, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásköz-
pont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékeny-
ségben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet 
tölt be a főiskola több mint 30 ország közel 100 intézményével kialakított nemzetközi 
kapcsolatrendszere.



M
ag

ya
r f

el
ső

ok
ta

tá
si 

in
té

zm
én

ye
k 

 2
01

4

M
ag

ya
r f

el
ső

ok
ta

tá
si 

in
té

zm
én

ye
k 

20
14

1110

8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
+36 (22) 543-310
kjfhivatal@mail.kodolanyi.hu
www.kodolanyi.hu

Az intézmény vezetője
Dr. Szabó Péter Ottó, rektor

Hallgatók
4 000

Minősített oktatók
78 

Alapítás éve
1992

Magán intézmény

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
7 335

Minősített oktatók
267

Alapítás éve
1949

Állami intézmény

Kodolányi János Főiskola

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

Karok, intézetek
Turisztikai és Gazdaságtudományi Intézet: Gaz-
dálkodási és Menedzsment Tanszék, Turizmus 
Tanszék
Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet: 
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Európai Vá-
ros és Regionális Tanulmányok Tanszék, Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszék, 
Neveléstudományi Tanszék, Pszichológia Tanszék, Szociális Tanulmányok Tanszék
Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet: Művészeti Tanszék, Kommunikáció- 
és Médiatudomány Tanszék, Kulturális Tanulmányok Tanszék

Rövid bemutatkozás
Innovatív, minőségorientált intézményként a főiskola küldetése, hogy hozzájáruljon az euró-
pai felsőoktatás versenyképességéhez, a magyar felsőoktatás nemzetközi integrációjához.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Tudományos élet, projektek: Európai Kutató és Fejlesztő Intézet, Innovációs Kutatócsoport, 
Minőségműhely, MTA RKK városfejlesztési kutatások, Szolgáltatástudományi Műhely, Törté-
neti és Hungarológiai Műhely, Neveléstörténet Kutatócsoport, Interkulturális Kommunikáció 
Kutatócsoport, WEB-2.0 Kommunikációs Kutatócsoport, Iskolai Szociális Munka Műhely, 
Autizmus Tudásközpont, Zeneoktatási Műhely
Nemzetközi kapcsolatok 2014-ben: Erasmus partnerség száma 260, kiemelt egyéb meg-
állapodások száma 43.

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: 165
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 intézmény az 1952-ben feloszlatott Veszprémi Papnevelő In-
tézet és Hittudományi Főiskola jogutóda, melyet a veszprémi 
püspök 1991-ben újra alapított.
Fenntartója és felső vezetője a Veszpré-
mi Érsekség, illetve a mindenkori veszprémi érsek. 
Közvetlen vezetője a rektor.
A hitéleti képzéseken kívül (teológia, osztatlan hittanár- nevelő 
tanár, katekéta- lelkipásztori munkatárs, hittanár – nevelő tanár 
mesterképzés) intézményünkben 1995 óta működik szociális 
munkás képzés is, mely 2013-tól kiegészül szociális- és ifjúsági 
munka felsőoktatási szakképzéssel.

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

Rövid bemutatkozás
A Pápai Református Teológiai Akadémia a Magyarországi 
Református Egyház egyik felsőoktatási intézménye, a Pápai 
Református Kollégium tagintézménye. Feladatunknak tekint-
jük református teológusok (10 szemeszter), lelkipásztorok (12 
szemeszter), katechéták (hitoktatók, 6 szemeszter) képzését és 
továbbképzését, a teológiai tudományok művelését. Osztatlan 
képzésben (MA), illetve alapképzésben (BA) folyik Akadémián-
kon az oktatás. Szélesedő képzési kínálattal, magasan képzett 
oktatói és kutatói karral, intézetek és kutatóközpontok megala-
pításával igyekszünk hivatásunkat betölteni.
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2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
1139 Budapest, Bécsi út 324.
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
2 212
Minősített oktatók
38 
Alapítás éve
1992
Magán intézmény

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

7041 Vajta, Petőfi Sándor utca 562.
+36 (25) 229-252
gtf@ccbce.com
gtf.ccbce.com
Az intézmény vezetője
Horváth- Kávai Árpád, megbízott rektor
Hallgatók
165 
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 Főiskolájába, 
és az intézmény Edutus Főiskola néven folytatja tovább működését. A főiskola a gazdaság-
tudományok területén kereskedelem és marketing, gazdálkodási és menedzsment, nemzet-
közi gazdálkodás és turizmus-vendéglátás alapszakon, valamint marketing mesterszakon és 
több felsőfokú szakképzés keretében képez szakembereket. A képzési paletta fontos részét 
adja a műszaki tudományterület: műszaki menedzser és mechatronikai mérnök alapsza-
kon, valamint több műszaki felsőfokú szakképzésen folyik oktatás. A modern tantárgyak, a 
korszerű tantervek és tananyagok, a gyakorlati tapasztalattal is rendelkező felkészült okta-
tók, a fejlett oktatástechnika és informatikai háttér, a gyakorlatorientált kutatási és oktatási 
tevékenység, a kiscsoportos vállalati projektmunkák és a – részben – külföldi szakmai gya-
korlatok biztosítják a magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzés alapját és feltételeit. 

Esztergomi Hittudományi Főiskola

Rövid bemutatkozás
Az 1993.évi LXXX. felsőoktatásról szóló törvényben a Magyar Köztársaság a szemináriumo-
kat hittudományi főiskoláknak ismerte el, ezért 2002-ben az Érseki Papnevelő Intézet és az 
Esztergomi Hittudományi Főiskola két önálló szervezetté vált. Ma már a Főiskola felsőokta-
tási intézményként a papnövendékek és a teológiai tanulmányokat folytatni kívánó laikusok 
teológiai tanulmányi képzésének a helye.
2008-ban akkreditáltattuk és elindítottuk a  katekéta-lelkipásztori munkatárs alapkép-
zést levelező tagozaton. Ebben a BA képzésben azon laikus hallgatóknak tudunk sajátos 
képzést biztosítani, akik valamilyen módon elkötelezettek abban, hogy itt megszerzett tu-
dásukat a Katolikus Egyház szolgálatába állítva tevékenykedjenek. Ennek két választató 
szakiránya: a katekéták, akik a különböző korosztályok hitoktatásából, és a lelkipásztori 
munkatársak, akik a plébániai pasztorális szolgálatból vehetik ki a részüket.

Golgota Teológia Főiskola

Rövid bemutatkozás
A Golgota Keresztény Gyülekezet által alapított Golgota Teológiai Főiskola (korábbi ne-
vén: Európai Bibliaiskola, CCBCE) egy egyedülálló képzési szolgálat, amelyet Isten arra 
hívott el, hogy a legkülönbözőbb nemzetek képviselőit tanítványozza és készítse fel Krisztus 
szolgálatára.
Magyarországon, Vajtán Calvary Chapel Bible College (CCBCE) néven 2002. óta folyik 
Biblia-alapú képzés, elsősorban a Calvary Chapel mozgalomhoz tartozó egyházak tagjai 
számára. Ettől az időponttól kezdve vette át a képzés felügyeletét és irányítását a Golgota 
Keresztény Gyülekezet.
A cél az volt, hogy az európai diákok számára is megadasson a lehetőség, hogy Isten Igéjét 
tanulmányozzák a saját kontinensükön, és hogy az amerikai diákok lehetőséget kapjanak 
az európai tanulmányokra és a misszióban való tapasztalatokra.
Az intézmény elsődleges fontosságú küldetése, hogy mindenki számára elérhetővé és is-
merhetővé tegye a teljes Szentírást.
Mivel Jézus azt mondta: „tegyetek tanítványokká minden népeket”, a Főiskola víziójának és 
küldetésének fontos része a tanítványság.
Az oktatás ezért angol és magyar nyelven folyik, és vágyunk az, hogy minél több nemzet 
diákja ismerje meg még jobban és szeresse meg Jézust és az Ő csodálatos kegyelmét, 
éspedig Isten teljes igéjének tanítása által.
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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
12 527

Minősített oktatók
489

Alapítás éve
1853

Állami intézmény

Budapesti Corvinus Egyetem

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, PhD képzés, Szakirányú to-
vábbképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Élelmiszertudományi Kar, Gazdálkodástudományi Kar, 
Kertészettudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Tájépítészeti Kar, Társadalomtudományi 
Kar

Rövid bemutatkozás
A Budapesti Corvinus Egyetem a nemzetközi színvonalú értékteremtést és érték-
közvetítést tekinti küldetésének, amelyet oktatási, kutatási és tanácsadói tevékeny-
ség formájában kíván megvalósítani. Az oktatókat, hallgatókat és kutatókat az in-
tézmény legfontosabb értékteremtőjének tekinti, s minden elérhető eszközzel segíti a 
hazai és a nemzetközi szakmai életben való alkotó részvételüket. Sokrétű tudást és nemzet-
közi szinten is elismert, versenyképes diplomát kínál munkaerőpiaci vezető pozíciója révén.

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 rangso-
rok élén szerepel. Széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a vállalati szférában, szponzorált 
professzori rendszere egyedülálló. Élen jár a nemzetköziesedésben, szerteágazó nemzetközi 
kapcsolatrendszere van. Tovább erősíti 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
20 709 

Minősített oktatók
720

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; Közlekedéstudományok; Fizikai tudományok; Matema-
tika- és számítástudományok; Pszichológiai tudományok; Gazdálkodás- és szervezéstudományok; 
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 2013-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián a BME diákjai szerezték a legtöbb (60) 
első helyet,
- A brazil kormány Science Without Borders (Tudomány Határok Nélkül) elnevezésű programjának 
keretében 2013-ban Magyarországra érkezett hallgatók (449 fő) közül a Műegyetemet többen (250 
fő) választották, mint az összes többi egyetemet-főiskolát együttvéve.
 - A BME nyerte el 2007-2013 között a legtöbb, valamint az 1 oktatóra-kutatóra jutó legtöbb ku-
tatási 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. Rudas Imre, rektor

Hallgatók
12 653

Minősített oktatók
168

Alapítás éve
1879

Állami intézmény

Óbudai Egyetem

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

Karok, intézetek
Az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola, az Anyagtudományok és 
Technológiák Doktori Iskola, illetve a Biztonságtudományi Doktori Iskola műszaki és természettudo-
mányi tudományterületeken folytat doktori képzést.

Doktori iskolák
Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola, Bizton-
ságtudományi 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: 12 gya-
korlatorientált alapszak mellett nyolc mesterszak és három doktori iskola várja nappali, esti és levele-
ző munkarendben, továbbá távoktatási formában a továbbtanulni vágyókat. A magyar mellett több 
szakon angol és egy szakon német nyelvű képzés biztosított.
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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
28 698   

Minősített oktatók
1 160

Alapítás éve
1635

Állami intézmény

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
+36 (1) 429-7211
rekthiv@ppke.hu
www.ppke.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Szuromi Szabolcs, rektor

Hallgatók
7 187

Minősített oktatók
272

Alapítás éve
1635

Egyházi 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, Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, Infor-
matikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Társadalomtudományi Kar, Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar, Tanító- és Óvóképző 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 Iskola, 
Matematika Doktori Iskola, Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi 
Doktori Iskola, Nyelvtudományi Doktori Iskola Politikatudományi Doktori Iskola, Pszicholó-
giai Doktori Iskola, Szociológia Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola

Rövid bemutatkozás
„Az ELTE az európai hagyományokra épülő, minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szol-
gálja, küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása…” 
– Küldetésnyilatkozatunk nyitó sorai meghatározzák sokszínű intézményünk mindennapjait. 
Az ELTE Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező és legnépszerűbb felső-
oktatási intézménye, a nemzetközi rangsorokban a legjobb eredményeket elérő magyar 
egyetem, a magyar rangsorok éllovasa. 2010-ben kutatóegyetemi címet, 2013-ban pedig 
kiemelt egyetemi minősítést kapott – elismerve oktatóink, kutatóink és hallgatóink elköte-
lezett munkáját.

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Egyetemünkön évente mintegy kétszáz kutatási projekt nyer el támogatást. A nyolc futó 
ÚMFT/ÚSZT pályázat mellett kiemelkedik az Európai Kutatási Tanács által támogatott négy 
projekt (2 ERC Advanced Grant, 2 Starting Grant). Az Európai Unió 7. keretprogramjának 
(7. Framework Programme) indulása óta 62 FP7 kutatási projekt – köztük kettő ELTE-s 
vezetésű – kapott támogatást, emellett közel hatvan oktatási, mobilitási jellegű progra-
munkat támogatja az Európai Unió. Az MTA Lendület-programjában hét, nemzetközileg 
elismert kutatónk vesz részt, az Akadémia hálózatában 24 MTA-ELTE kutatócsoport dolgo-
zik. A legjobb hallgatókat öt tehetséggondozó szakkollégiumunk segíti. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 450 felsőoktatási intézmény partnere és a világ nyolc rangos egyetemi 
szervezetének aktív tagja, a hazai intézmények közül egyetemünkről indul útnak a legtöbb 
Erasmus-ösztöndíjas. Nálunk működik – többek között – az EIT ICT Labs Magyar Nemzeti 
Társult Csomópontja, a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Oktatási 
Centruma, az Egyetemközi Francia Központ és a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyv-
tár is. hét találmány prototípusának fejlesztése folyik.

Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem

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

Karok, intézetek
Hittudományi Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi Kar (Piliscsaba, Esztergom), Jog- és Államtu-
dományi Kar, Információs Technológiai és Bionikai Kar

Doktori iskolák
Hittudományi Doktori Iskola, Történelemtudományi Doktori Iskola, Nyelvtudományi Dok-
tori Iskola, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, 
Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola, Politikaelméleti Doktori 
Iskolad

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.

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

Az intézmény vezetője
Dr. habil. Vass László CSc, rektor

Hallgatók
6 989 

Minősített oktatók
90

Alapítás éve
2000

Magán intézmény

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási szakképzés, Szakirányú továbbképzés

Karok
Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar, Kommunikációs és Művészeti Kar

Rövid bemutatkozás
A BKF Magyarország legnagyobb hallgatói létszámú, töretlenül fejlődő magán felsőoktatási in-
tézménye. A munkaerőpiac által méltányolt magas színvonalú és gyakorlatias tevékenysége 
elismeréseként a Főiskola elnyerte a Superbrands 2011 és 2012 védjegyet. 
A legnagyobb magánfőiskolaként folyamatosan növekvő képzési kínálat, korszerű és gyakorlat-
orientált szemlélet jellemzi. Képzési területei: kommunikáció, üzlet, turizmus és művészet. 2011-
től már nem csak Budapesten, hanem Hódmezővásárhelyen, a BKF Regionális Tudásközpont-
jában is folyik oktatás. A 2012-ben alapított European Film Schoolban nemzetközi filmoperatőr 
képzést kínál.
A BKF kreatív gondolkodást fejleszt, azonnal használható és konvertálható tudást nyújt hallgatói 
számára. Az intézmény kommunikációs készségfejlesztő tréningrendszere egyedülálló a magyar 
felsőoktatásban.
Legfiatalabb képzési területe a művészeti, ahol 12 alap- és 6 mesterképzéseken a legmodernebb 
eszközökkel képezik a jövő szakembereit a kreatív ipar számára. Turizmus-menedzsment mes-
terszakjának 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 specializációja – egyedülálló hazánkban.

Nemzetközi kapcsolatok, projektek
A BKF több mint hetven külföldi intézménnyel tart fent partneri kapcsolatot világszerte, az ERAS-
MUS program, illetve közös képzési és tudományos együttműködések keretében.  
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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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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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Általános Vállalkozási
Főiskola

1114 Budapest, Villányi út 11-13. , +36 (1) 381-8110
avf@avf.hu, www.avf.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Vastagh Pál, 
 mb. rektor
Hallgatók:  1 628
Minősített oktatók:   37
Alapítás éve:  1996
Magán intézmény

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

Rövid bemutatkozás
A közhasznú szervezetként működő főiskola létrejöttét a társa-
dalmi és gazdasági életben zajló változásoknak, azon igények 
felismerésének köszönheti, melyek az üzlethez, a vállalkozá-
sokhoz értő szakemberek iránti szükségletben jelentkeztek. Az 
intézmény a magán, illetve alapítványi felsőoktatás hatékony-
ságában jelentkező többletek kiaknázásával olyan üzleti, illetve 
közszolgálati közgazdászokat, valamint menedzsereket, továb-
bá nemzetközi szakértőket képez, akik biztos alapokon nyugvó, 
korszerű szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással, 
vállalkozói szemlélettel, kommunikációs és problémamegoldó 
készséggel és a folyamatos megújulás képességével rendelkez-
nek.

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:  1 206
Minősített oktatók: 14
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 gazdaság területén. A főiskola képzési profilja a műszaki, 
informatikai, közgazdasági tudományterületre terjed ki, az 
alapképzési szakokról mérnök-informatikusok, gazdaság-
informatikusok, - műszaki menedzserek és közgazdászok 
kerülnek ki. Képzési módszere ötvözi a tantermi és az elekt-
ronikus oktatás előnyeit, így jó lehetőséget nyújt a piacké-
pes tudás megszerzésére akár munka mellett is. Valameny-
nyi hallgatónak tanulást segítő szolgáltatásokat nyújt külön 
térítés nélkül. Mérnök-informatikus és gazdálkodási és me-
nedzsment szakon angol nyelvű képzésre is lehet jelentkezni.

Károli Gáspár 
Református
Egyetem

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:  5 571
Minősített oktatók:   206
Alapítás éve:  1855
Egyházi intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Osztatlan képzés, PhD képzés, Szakirányú tovább-
képzés, Felsőoktatási szakképzés, Felnőttképzés

Karok, intézetek
Állam-és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Hittudo-
mányi Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar

Doktori iskolák
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (akkreditációja folya-
matban)
Hittudományi Doktori Iskola
Történelemtudományi Doktori Iskola

Rövid bemutatkozás
A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) egyszerre egy nagy 
múltú és fiatal egyetem, így ötvözi a református oktatás hagyo-
mányait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Hangsúlyos 
szerepet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, a 
kisközösségek támogatása. Az Egyetem évek óta az élbolyban 
szerepel a felsőoktatási rangsorokban, az oktatás mellett ku-
tatási feladatokat is ellát. A Karok sikerrel vesznek részt nagy 
volumenű, intézményi szintű fejlesztést lehetővé tevő TÁMOP/
OTKA, valamint egyéb hazai és nemzetközi pályázatokban. Az 
intézmény képzéskínálata folyamatosan bővül.
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Liszt Ferenc
Zeneművészeti 
Egyetem

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8., +36 (1) 462-4600
rektor@zeneakademia.hu, 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 kép-
zés, Szakirányú továbbképzés, Felnőttképzés

Rövid bemutatkozás
A Liszt Ferenc által 1875-ben alapított intézmény (közismert nevén: 
a Zeneakadémia) a zenei felsőoktatás valamennyi szakterületén 
(klasszikus zene, régi-zene, egyházzene, zenekar- és kórusvezetés, 
népzene, jazz, zeneszerzés, zeneelmélet, zenetudomány, zenepe-
dagógia) folytat képzést. Rendkívüli tehetségek számára előkészítő 
tagozatot, a doktori képzés keretében pedig önálló zeneművé-
szeti (DLA) és zenetudományi (PhD) doktori iskolát működtet. Az 
intézmény nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a külföldi hall-
gatók száma jelentős. A döntően művészeti képzést tudományos 
kutatás és múzeumi tevékenység egészíti ki, az infrastruktúrájában 
2013-ra megújított főépület pedig páratlan módon biztosítja a 
hangversenyélet és az oktatás összekapcsolódását, kihasználva 
annak egyedülálló lehetőségeit az itt tanuló hallgatók számára.

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:  378
Minősített oktatók:  13
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 nyújta-
nak segítséget. A főiskola a felsőfokú művészképzés hat elő-
készítő évfolyamán már 10 éves kortól oktat növendékeket. 

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25., +36 (1) 392-1180
kommunikacio@mome.hu
www.mome.hu
www.facebook.com/momebudapest

Az intézmény vezetője: Kopek Gábor, rektor
Hallgatók:  894
Minősített oktatók:  92
Alapítás éve:  1880
Állami intézmény

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

Rövid bemutatkozás
A MOME szellemisége egyszerre gyökerezik több mint 130 éves 
múltjában, megújulásra való törekvésében és külvilágra való nyi-
tottságában. Itt szétválaszthatatlan egységet képez a kutatás, az 
oktatás és az alkotói folyamat, az alkalmazott és autonóm művé-
szeti tevékenység. A MOME ezért Európa egyik vezető egyeteme.
Innen indult a névadó Moholy-Nagy László a világhírnév felé és 
itt született egy térproblémára válaszul a Rubik-kocka. Az itt meg-
születő ötletek, tervek a magyar kreativitás legjobb példái közé 
tartoznak, amelyek kutatási, oktatási és gazdasági együttműkö-
déseken, inkubációs projekteken keresztül valósulhatnak meg. Az 
egyetem büszke arra, hogy címzetes egyetemi tanárai között tud-
hatja Gorden Wagener designert, Peter Zumthor és Steven Holl 
építészeket, vagy Rófusz Ferenc Oscar-díjas animációs rendezőt. 
A MOME karakteres szemléletét hagyományaival és a legújabb 
trendekkel ötvözi. Egyetemi struktúrája magában foglalja a de-
sign, az építőművészet, a médiaművészetek, valamint az elmélet 
területeit, ezért képzési kínálatát és hallgatói összetételét tekint-
ve is jelentős nemzetközi potenciállal bír. Három szintű képzési 
rendszere (alap-, mester- és doktori képzés) megfelelő átjárható-
ságot biztosít hallgatói számára. A MOME egyetem, amely szak-
mai tudásukat alkalmazni képes felelős tervezőművészeket képez, 
és szellemi műhely, amelynek célja az integratív gondolkodás és 
horizontális szemlélet meghonosítása, átfogó kreatív folyama-
tok elindítása, és a kreatív ipar és designtudatosság erősítése.

Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem

Zsigmond Király Főiskola

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

Képzés típusa
Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés

Rövid bemutatkozás
A millennium évében alapított óbudai székhelyű Zsigmond Király 
Főiskola az Európai Unió által szorgalmazott „élethosszig tartó ta-
nulás jegyében” építi és bővíti képzési kínálatát. Ennek tükrében 
immáron négy tudományterületen (bölcsészettudományi, gazda-
ságtudományi, informatikai és társadalomtudományi), három kép-
zési szinten nappali és levelező tagozaton egyaránt várja a tovább-
tanulni vágyó hallgatókat, akiknek munkájukat az e-ügyintézés és 
e-tananyagok elérésével is támogatja a ZsKF.
Fontosnak tartja az intézmény vezetése, hogy a kiemelkedő hall-
gatók teljesítményét elismerje és támogassa, így saját- valamint 
partnerekkel együttműködésben többféle ösztöndíjalapot/rendszert 
működtet.
Az intézmény oktatói szakmai és tudományos műhelyekkel – hallga-
tói aktivitással támogatva – hazai és nemzetközi tudományos/kuta-
tási projektekben vesznek részt, melyeknek eredményeit különféle 
nyomtatott és online kiadványainkban közreadjuk illetve a képzési 
programba beépítjük, ezzel is reflektálva a dinamikusan változó 
munkaerő-piaci igényekre.
A ZsKF a helyi és regionális kulturális és oktatási élet felpezsdíté-
sében oroszlánrészt vállal, ezért széles tárgykörben kínál nyilvános 
és ingyenesen látogatható programokat minden korosztály részére. 
A kiforrott elméleti tudást kiegészítő nélkülözhetetlen nyelvoktatás, 
a nemzetközi cserediákprogramok, a tréningalapú kompetenciafej-
lesztés és az innovatív eszközöket felvonultató „tan-iroda” jellegű 
oktatási módszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a ZsKF-en végzett 
diplomások 97%-a három hónapon belül elhelyezkedik a DPR ku-
tatási eredmények szerint.
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1088 Budapest, Vas u. 2/c, +36 (1) 318-8111
rektorihivatal@szfe.hu, www.szfe.hu

Az intézmény vezetője: M. Tóth Géza, rektor
Hallgatók:  402
Minősített oktatók:  24
Alapítás éve:  1865
Állami intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Mesterképzés, Doktori képzés, Szakirányú továbbkép-
zés, 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.

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.

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

Rövid bemutatkozás:
Iskolánk 1991-ben azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszí-
nű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is 
közkinccsé tegye. 
Nyílt és rugalmas szellemi közösség kialakítására törekszünk, 
amelyben a vallás és a tudomány képviselői szabadon eszmét cse-
rélhetnek és együttműködnek.
Tanulóinknak lehetőségük nyílik a különböző buddhista irányzatok 
történetének és tanításainak tanulmányozására, kitekintéssel az 
ezeket körülölelő vallási és filozófiai rendszerekre. Iskolánk egyik 
legnagyobb vonzereje a lehetőség a buddhista gyakorlatok széles 
tárházának elsajátítására. Munkánkat a legtapasztaltabb hazai és 
számos karizmatikus külföldi szerzetes, közösség hitelesíti és tá-
mogatja. Kiemelt értékünk a keleti nyelvoktatás: diákjaink öt ke-
leti nyelv (szanszkrit-páli, kínai, tibeti, japán) közül választhatnak. 
Hallgatóink felsőfokú BA, illetve MA végzettséghez kötött állásokat 
pályázhatnak meg, a buddhizmus iránt elkötelezettek vallási tanítók 
vagy szerzetesek lehetnek. Főiskolánkat a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság 1999-ben és 2008-ban akkreditálta.

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

Színház- és 
Filmművészeti
Egyetem

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:  175
Minősített oktatók:  47
Alapítás éve:  2001
Magán intézmény 

Rövid bemutatkozás:
Németország, Magyarország, Ausztria, Svájc, Baden-Württemberg 
és Bajorország összefogásával alakult 2001-ben. 2013 szeptem-
berében az első Németországon kívüli német rendszerakkreditáci-
óval (evalag) rendelkező egyetem lett, valamint a Nemzeti Kiváló-
ság Program keretében elnyerte a kiemelt felsőoktatási intézmény 
címet. A nemzetközi – több mint 30 országból érkező – diákság 
diplomájával nemzetközi karrierbe is kezd: EU-intézményeknél, a 
diplomácia különböző területein, nemzetközi vállalatoknál, ill. ku-
tatói területeken végeznek kiemelkedő munkát.

Képzéseink: 
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Nemzetközi tanulmányok
Közép-európai történelem
Duna-régió tanulmányok 
Közép-Európa tanulmányok – Kultúrdiplomácia
LL.M.
Európai és nemzetközi igazgatás
Doktori iskola

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

Rövid bemutatkozás:
A főiskola képzési filozófiájában a protestáns teológiai alap-
elvekre épülő oktatás kiegészül a mai társadalom kihívásai-
ra felkészítő korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal. 
Az intézmény nyitott bármely keresztyén felekezet tagjai előtt.    
A főiskola küldetése – a hitéleti tevékenységhez szükséges elméleti és 
gyakorlati kompetenciákkal rendelkező – lelkészek, lelkigondozók, 
misszionáriusok, hitoktatók, egyházzenei szakemberek képzése; 
az egyházi fenntartású szociális - és közoktatási intézmények mun-
katársainak hitéleti képzése; általános hitéleti képzés annak érde-
kében, hogy végzett hallgatóink világnézeti és etikai szempontból 
megalapozottabban tudják betölteni választott hivatásukat.

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

Rövid bemutatkozás:
A 2004 óta államilag elismert Bhaktivedanta Hittudományi Főisko-
lát (www.bhf.hu) a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 
alapította.

Képzései: 
- vaisnava teológia és jógamester BA szakok, 
- vaisnava teológia MA szak, 
- angol nyelvű székhelyen kívüli vaisnava teológia BA szak Helsin-    
kiben. 

A Főiskola tudományos és ismeretterjesztő tevékenységének fontos 
részét képezi a 21000 kötetes szakkönyvtár, az évente megrende-
zett Létkérdés Konferencia (www.letkerdes.hu), saját tudományos 
folyóirat (www.tattva.hu), a www.jogapont.hu online jógamagazin 
és tanfolyamok szervezése.

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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Országos Rabbiképző -
Zsidó Egyetem

1084 Budapest, Scheiber Sándor 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:  166
Minősített oktatók:  28
Alapítás éve:  1877
Egyházi intézmény

Rövid bemutatkozás:
Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) az egyetlen akk-
reditált felsőfokú zsidó oktatási intézmény Európában, ahol vallási 
és világi tudományokat egyaránt oktatnak. Szakjaink három szintű-
ek: BA, MA és a Doktori Iskola, amely zsidó vallástudományból ad 
doktori (PhD) fokozatot.
Alapszakok: judaisztika, zsidó felekezeti szociális munkás, zsi-
dó liturgika, zsidó közösségszervező és rabbihelyettes. MA szak: 
rabbiszak, zsidó kultúratörténet szak.
Az alap- és a mesterszakokon kívül az egyetem kántorhelyettes és 
kántor szakirányú továbbképzést is végez.

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

Rövid bemutatkozás:
A Pünkösdi Teológiai Főiskola 1990 óta működik és jelenleg alap-
, mester és szakirányú továbbképzési szakokon folytat képzéseket. 
Oktatásunk és intézményi karaterünket a hit - tudomány - közösség 
szavak köré építve fogalmazzuk meg. Célunk, hogy hallgatóink egy 
hitvalló, korszerűen tudományos valamint egy motiváló közösségi 
életre fókuszáló felsőoktatási intézményben tanulhassanak és kutat-
hassanak. Ennek megvalósulásához a modern oktatási és kollégi-
umi infrastruktúra, valamint a 21. századi technológiák oktatásban 
való alkalmazása mellett az elkötelezett oktatói csapat is jó lehe-
tőséget biztosít.

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

Rövid bemutatkozás:
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a bencés, ferences 
és piarista szerzetesrend közös intézménye, a magyar szerzetesség 
teológiai képzési központja. A katolikus hittan alapján, az oktató 
szerzetesrendek lelkiségéből táplálkozva nyújt teológiai képzést. A 
fenntartó három rend 2000-ben egyesítette több évszázada mű-
ködő főiskoláit. A szerzetesnövendékek papságra való felkészítése 
mellett a Főiskola biztosítja világiak kateketikai és lelkipásztori kise-
gítői képzését, és osztatlan hittanárképzést folytat.

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:  190
Minősített oktatók:  6
Alapítás éve:  1992
Egyházi intézmény

Rövid bemutatkozás
A főiskola a Biblia-tudomány művelését és fejlesztését tekinti fel-
adatának. A Biblia eszmei tartalmának, gondolatrendszerének fel-
tárása a megfelelő nyelvi, történelmi, régészeti információk kereté-
ben – ez az oktatás célja. Teológia alapképzési szakunk (240 kredit) 
valamint szakirányú továbbképzéseink -Bibliaalapú lelkigondozás 
(60 kredit) Biblikumok (bölcsészeti, 120 kredit) -felekezeti, világné-
zeti hovatartozástól függetlenül nyitottak, a lelkiismereti szabadság 
tiszteletben tartása alapelv.
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gEvangélikus 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

Rövid bemutatkozás:
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az 1557 óta evangélikus 
szellemben működő soproni latin iskolából (Schola Latina-ból) 
kialakult Teológiai Intézetnek és az 1892-ben önállóvá vált Sop-
roni Evangélikus Theologiai Főiskolának, majd a Magyar Királyi 
Erzsébet Tudományegyetem 1923-ban létesített soproni Evangéli-
kus Hittudományi Karának és az 1951-ben megalakult Evangélikus 
Teológiai Akadémiának lelki-szellemi örököse és jogutódja, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyháznak elkötelezett, államilag elismert 
felsőoktatási intézmény.

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:  479*
Minősített oktatók:  167
Alapítás éve:  1991
Magán intézmény

* Magyarországon akkreditált programokon

Rövid bemutatkozás:
A Közép-európai Egyetem (CEU) társadalom-, bölcsészet-, közgaz-
daság- és jogtudományi szakokon nyújt mester- és doktori képzést, 
valamint mesterképzést az üzleti tanulmányok terén, angol nyelven. 
Ezek közül több előkelő helyen szerepel a nemzetközi felsőoktatási 
rangsorokban. A világ minden tájáról származó hallgatói és tantes-
tület kiemelkedő kutatómunkát végez. A hazánkban és az Amerikai 
Egyesült Államokban akkreditált egyetemen a rendkívüli, 8:1-es di-
ák-tanár arányszám kivételes tanulási tapasztalatot, nemzetközileg 
versenyképes diplomát kínál a hallgatóknak.

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:  285
Minősített oktatók:  13
Alapítás éve:  1964
Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft által fenntartott

Képzés típusa:
Alapképzés (Konduktor BA és Pedagógia BA), felsőfokú szakképzés

Rövid bemutatkozás:
A főiskola alapvető célja korszerű, általános és konduktív-pedagó-
giai műveltséggel rendelkező konduktorok  képzése óvodapedagó-
gus/tanítói specializációval. A képzés a legkülönbözőbb életkorú 
mozgássérültek személyiségének fejlesztésére, szakszerű és kreatív 
konduktív nevelésére készíti fel hallgatóit. Levelező tagozaton Pe-
dagógia szakos képzést hirdetünk, melynek célja olyan pedagógia 
műveltség megszerzése, amely által a hallgató képes lesz az okta-
tási és képzési rendszert átlátni. Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzé-
sünk utolsó, kifolyó évfolyama folytat tanulmányokat főiskolánkon.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

1021 Budapest, Tárogató út 2-4., +36 (1) 391-2500
info@ibs-b.hu, www.ibs-b.hu

Az intézmény vezetője: Dr. Láng László, rektor
Hallgatók:  1000
Minősített oktatók:  19
Alapítás éve:  1991
Magán intézmény

Rövid bemutatkozás
Az 1991-ben alapított IBS a University of Buckingham-mel közösen 
kínálja nyolc alapképzését és négy mesterképzését az üzleti tudo-
mányok területén. Az oktatás nyelve valamennyi szakon az angol, 
a végzősök minden szakon megkapják a University of Buckingham 
diplomáját, és két alapképzési szakon magyar oklevelet is szerez-
hetnek. Azok számára, akik angol nyelvtudásukat fejleszteni sze-
retnék, egyéves intenzív angol nyelvi program, ill. négyhetes Nyári 
Egyetem szerepel az intézmény kínálatában.
Az IBS-ben 65 ország fiataljai tanulnak, a külföldi hallgatók aránya 
mintegy 60 %.
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9400 Sopron, Bajcsy- Zsilinszky. u. 4.
+36 (99) 518-100
rectoro@nyme.hu
www.nyme.hu

Az intézmény vezetője
Prof. Dr. Faragó Sándor, rektor

Hallgatók
10 097  

Minősített oktatók
410 

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
16 111

Minősített oktatók
377

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, Geoinformatikai Kar, 
Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Simonyi Károly 
Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Természettudományi 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, Ujhelyi Imre 
Állattudományi Doktori Iskola, “Precíziós növénytermesztési módszerek” Alkalmazott Nö-
vénytudományi Doktori Iskola

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Az elmúlt időszakban több mint harminc jelentős TÁMOP-, illetve TIOP-projekt 
megvalósításával növeltük kutatási-fejlesztési-innovációs potenciálunkat. A mű-
velt tudományterületeken nagyszámú, részben nemzetközi együttműködés-
ben megvalósuló K+F+I projekt zajlik. Regionális Egyetemi Tudásközpont, 
Természeti Erőforrások Kutató Központ és – a NASA-val, az Orosz Tudományos Akadé-
miával, valamint amerikai intézetekkel karöltve létrehozott – klímahatás-kutató központ 
működik az egyetemen. Számos akkreditált laboratórium áll a kutatók rendelkezésére.

Széchenyi István Egyetem

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

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.

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:  630
Minősített oktatók:  11
Alapítás éve:  1990
Egyházi intézmény

Rövid bemutatkozás:
A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete főiskolája, ahol teológia 
szakon öt éves egységes, osztatlan mesterképzés folyik nappali és 
levelező tagozaton. A teológusok a Szentírásról és a pasztorációs 
munkáról szerzett korszerű, átfogó ismeretekkel és a képzés alatt az 
egyházi életben való gyakorlati részvétellel egyházi szolgálatra ké-
szülnek fel. Az intézmény célja, hogy hallgatói  a Szentírás bölcses-
ségét, tanításait megismerjék és megértsék, és ezáltal inspirációt 
kapjanak erkölcsi döntéseikhez.

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:  46
Alapítás éve:  2006
Magán intézmény

Képzés típusa
Alapképzés, Szakirányú továbbképzés, Felsőoktatási szakképzés, 
Felnőttképzés

Tudományos élet, nemzetközi kapcsolatok, projektek
Tudományos konferenciák évi két alkalommal
Tudományos folyóirat: Gazdasági Élet és Társadalom
Nemzetközi kapcsolatok: 
- Université de Paris IV - Le Sorbonne, Franciaország
- Radboud Universiteit Nijmegen, Hollandia
- University of Reading, Egyesült Királyság
- International University of Fundamental Studies, Oroszország
- Partiumi keresztény Egyetem, Nagyvárad
- Zsitomiri Állami Egyetem, Ukrajna
Tudományos projektek, kutatóműhelyek:
- Kognitív informatika
- Fejlesztéspolitikai és külgazdasági kutatóműhely
- Nemzetközi fejlesztési kapcsolatok, TDK műhely

Rövid bemutatkozás
A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola egy fiatal, fejlődésben lévő ma-
gán felsőoktatási intézmény, amelynek a vezetése határozott elkép-
zelésekkel és jövőbeli célokkal rendelkezik. A Főiskola fenntartója 
az ATALANTA Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság, amely tagja 
a több mint húsz éves képzési múlttal rendelkező ATALANTA okta-
tási cégcsoportnak. A WSUF üzleti és informatikai jellegű gazda-
ságtudományi képzéseket folytat, valamint a felsőfokú felnőttokta-
tás egyik zászlóshajójaként letéteményese a duális képzés főiskolai 
szintű megvalósításának, a munka mellett folytatott levelező okta-
tás magas szinten történő biztosításával.

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

Főiskolánk Magyarország egyik legrégibb felsőoktatási intézménye. 
A kezdetektől feladatunk a katolikus papnövendékek magas színvo-
nalú képzése, igényes nevelése. 1999 óta a Pápai Lateráni Egyetem 
affiliált intézménye vagyunk, teológus hallgatóink bakkalaureátusi 
fokozatú oklevelet kaphatnak. A főiskola keretén belül folyó hitok-
tató-, illetve hittanár-képzés a rendszerváltást követően a főiskola 
szerves, államilag akkreditált része, hallgatóink nappali és levele-
ző képzésben, alap- és mesterszakon szerezhetnek oklevelet. 2014 
őszétől újra lehetőségünk nyílik az osztatlan képzés beindítására. 
A NYME Apáczai Csere János Karával és Savaria Egyetemi Köz-
pontjával kötött megállapodásban bizonyos tárgyakból áthallgatási 
lehetőséget biztosítunk Győrött és Szombathelyen.
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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 fel ső oktatási intézmény. Létrehozója és 
fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA). 
Alapítói a Kárpátaljai Ma gyar Kulturális Szövetség, a Kárpátaljai 
Magyar Pe dagógusszövetség, a Kárpátaljai Református Egy ház 
és Beregszász város önkormányzata vol tak. Önálló, hiva ta lo san 
bejegyzett, állami mű  ködési engedéllyel ren delkező felsőoktatási 
in  téz ményként 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:  943
Minősített oktatók:  91
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, akkreditált 
egyeteme. Az egyetem három kara tizenöt alapképzési és nyolc 
mesterképző szakot működtet. Az alapítása óta 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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II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola  ....................  32

A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola .......................................... 26

Adventista Teológiai Fõiskola ................................................ 27

Általános Vállalkozási Fõiskola .............................................  22

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem  ................ 26

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola .............................................22

Baptista Teológiai Akadémia  ............................................... 27

Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola .................................... 27

Budapest Kortárstánc Fõiskola  ............................................. 27

Budapesti Corvinus Egyetem  ................................................ 14

Budapesti Gazdasági Fõiskola .............................................. 15

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola  ......................... 19

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem .............. 16

Debreceni Egyetem  ............................................................... 5

Debreceni Református Hittudományi Egyetem  ......................... 6

Dunaújvárosi Fõiskola  ......................................................... 11

Edutus Fõiskola .................................................................... 12

Egri Hittudományi Fõiskola  .................................................... 8

Eötvös József Fõiskola  ........................................................... 2

Eötvös Loránd Tudományegyetem  ........................................ 18

Esztergomi Hittudományi Fõiskola ......................................... 12

Eszterházy Károly Fõiskola  ..................................................... 8

Evangélikus Hittudományi Egyetem  ...................................... 28

Gábor Dénes Fõiskola  ........................................................ 23

Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola .......................................... 3

Golgota Teológia Főiskola  .................................................. 12

Gyõri Hittudományi Fõiskola.................................................30

IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola .............................................. 28

Kaposvári Egyetem ................................................................. 4

Károli Gáspár Református Egyetem ....................................... 23

Károly Róbert Fõiskola  ........................................................... 7

Kecskeméti Fõiskola  .............................................................. 3

Kodolányi János Fõiskola ..................................................... 10

Közép-európai Egyetem  ....................................................... 28

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem  ..................................... 24

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem  ......................................... 24

Magyar Táncmûvészeti Fõiskola  ........................................... 24

Miskolci Egyetem  .................................................................. 9

Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem  ......................................... 25

Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõ Intézete .. 28

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  ............................................ 21

Nyíregyházi Fõiskola  ............................................................. 5

Nyugat-magyarországi Egyetem  ........................................... 31

Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem .................................. 29

Óbudai Egyetem  ................................................................. 17

Pannon Egyetem .................................................................. 10
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