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I. BEVEZETÉS 

A mai diákok jelentős része nem tudja, hogy milyen szakmát, foglalkozást szeretne választani, 

mivel szeretne foglalkozni és miből szeretne megélni. Kevesen vannak azok, akik felteszik a 

kérdést maguknak tizenévesen, hogy mi az, ami élete során nem csak pénzkereseti lehetőség, 

hanem igazi szakma, talán még hivatás is lehetne. Döntés előtt állnak, mely döntésük egész 

életük során elkíséri őket, meghatározza boldogulásukat, boldogságukat. 

 A vizsgálat során kapott eredmények persze mind személyfüggőek, de annak érdekében, 

hogy a Dunaújvárosi Főiskolán folyó műszaki menedzserképzésről mindenki egy reálisabb 

képet kapjon, a hallgatók véleménye mellett, különböző szempontok szerint vizsgálódtam.  

Célom volt, hogy felmérjem, vajon mennyire vannak, vagyunk tisztában vele, hogy milyen 

szakot választottunk, továbbá, mennyire vagyunk elégedettek a tanulmányi előmenetelükkel 

abból a szempontból, amelyet az intézmény, illetve az oktatóik adta lehetőségek kínálnak 

nekünk.  

A dolgozatban arra keresem a választ, hogy a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Menedzser 

képzése hol helyezkedik el az országos képzési rangsorban, illetve a képzésben mely 

szempontok tekinthetők a gyenge és erős pontoknak. Hol van szükség esetleg változtatásra, 

illetve melyek azok a pontok, amelyek egyediek, az erősségei a képzésnek, amitől diplománk 

egyedivé, eladhatóvá válik. 

Kíváncsi voltam, hogy milyen eredményeket ért el a főiskola az elmúlt 4 évben az ország 

felsőoktatási ranglistáján, mind oktatói, mind hallgatói minősítésben, mindezekre úgy 

kerestem a választ, hogy kiemeltem 4 intézményt, amelyeket összehasonlítottam 

rangsorolásuk, mintatantervük alapján, és a szerint, hogy egy diák számára 2012-ben 

gazdaságilag melyik intézmény kedvezőbb. 

Az intézmények összehasonlításánál a következő intézményeket választottam: 

 Miskolci Egyetem (ME) 

 Óbudai Egyetem (OE) 

 Pannon Egyetem (PE) 

 Szent István Egyetem (SZIE) 

Azért ezekre az intézményekre esett a választásom, mivel ezek az intézmények mind 

valamilyen módon kapcsolódnak az iskolánkhoz, és emellett, mint diák kíváncsi voltam, hogy 

egy főiskolai oktatás és egy egyetemi oktatás mennyiben tér el egymástól mind képzésileg, 

mind színvonalban. 
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Látni akartam, hogy az intézmény jelenleg elfoglalt helye az országos műszaki menedzser 

képzésben, azonos képet mutat-e, mint a hallgatók által kialakított vélemény a műszaki 

képzésről. Eltér ez a vélemény, vagy éppen fedi egymást. 

A diákok véleményét anonim kérdőíves adatgyűjtés során mértem fel az első, második és 

harmadik évfolyamos hallgatók körében. A kérdőívet úgy készítettem el, hogy minél 

egyszerűbb legyen a válaszadás lehetősége, ne tartalmazzon túl sok kérdést, de reális képet 

tudjak alkotni a hallgatók véleményéről a műszaki képzést illetően. 

 

II. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MEGALAPÍTÁSA 

Az első világháborút és a nagy gazdasági válságot követően stabilizációs időszakban 

szükségessé vált a hazai kohászati kapacitások bővítése. Egy, a Duna mentén telepítendő 

gyárat akartak létrehozni az 1940-es évek első felében, először Győrben, de külpolitikai okok 

miatt mégis Dunapentelét választotta a kormány. 

A Vasmű Folyamatos fejlődésének köszönhetően nem csak újabb és újabb munkahelyeket 

teremtett, hanem nagyobb szakmai tudással rendelkező alkalmazottakra is szükségük volt. A 

megfelelő igények kielégítése érdekében 1953-ban Dunaújvárosban megalapították a Kerpely 

Antal Kohászati Technikumot, ahol a növekvő technikusképzést megfelelő színvonalon látták 

el.  

Az iskola első igazgatója a miskolci Gábor Áron Kohó- és Öntőipari Technikumból ide 

helyezett Avas Mihály volt. A gyors szakmai fejlődés és az ipar középszintű 

szakemberigényének növekedése miatt az intézményt 1962-ben Felsőfokú Kohóipari 

Technikummá alakították. Igazgatója dr. Molnár László lett, aki egészen 1985-ig vezette az 

iskolát.  

Közben az intézmény 1969-ben főiskolai minősítést kapott, és egyúttal szervezetileg a 

Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemhez kapcsolták, annak Kohó- és Fémipari Főiskolai 

Karaként (NME KFFK) működött tovább.  Ezt követően az oktatás Kohász és Gépész 

szakokra tagolódott.  

Az intézmény Miskolchoz való csatolása magával hozta a Selmeci diákhagyományokat, 

amely mára már közel 300 éves, és amelyeket nem csak a diákok, de a tanárok közül is sokan 

őriznek. Az országban egyébként csak négy olyan intézmény van, ahol ezeket a 

hagyományokat őrzik (Soproni egyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat Magyarországi Egyetem 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolc
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_%C3%81ron_Koh%C3%B3-_%C3%A9s_%C3%96nt%C5%91ipari_Technikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolci_Egyetem
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Geoinformatikai Kara, amely területileg Székesfehérváron található). Iskolánkban a 

hagyományok legnagyobb képviselője Dr. Molnár László volt, nem csoda hát, hogy az 

intézmény előtt álló gyönyörű parkot róla nevezték el. 

1971-ben létrehozták a Műszaki Tanár szakot, majd 1980-ban a Szervező Szakot, amely a 

kohász rendszerszervező szakirányból vált ki. 1993-ban az intézmény új nevet kapott és így 

Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara (ME DFK) lett. Szintén ebben az évben 

indították el a Gazdálkodási szakot is, valamint a Műszaki Tanár szakot Mérnökszakká (2010-

től Bölcsész szakká), a Szervező szakot pedig Műszaki Informatikai szakká nevezték át. 

1994-ben indult meg az Anyagmérnök és a Műszaki Menedzser szak. 

Az intézmény egyik nagy megpróbáltatásaként lehet említeni, hogy 1992-ben Miskolcra 

akarták költöztetni, ám ez nagy ellentmondásokat kavart a diákok és a tanárok részéről. Az 

intézmény integrációs tárgyalásokat indított a veszprémi egyetemmel (a mai Pannon 

Egyetemmel) és a minisztériummal, ahol be akarták bizonyítani, hogy ez mekkora hátrányt 

jelentene Dunaújváros város, az intézmény és a hallgatók számára. A diákok buszokat 

indítottak, és Miskolcon az Egyetem előtt tüntettek a költözés ellen, tiltakozásul még egy 

csillét is eltoltak Miskolcról Dunaújvárosig (Budapesten a Kossuth teret is útba ejtve). Ezt a 

csillét ma a 33-as kollégium előtt láthatják kiállítva. Természetesen az iskola megtartotta 

helyét és 2000. január 1-re (illetve 2001. június 26.) sikerült kivívnia a függetlenségét, ami azt 

jelentette, hogy Miskolctól elszakadt jogilag és önálló főiskolává vált. 

Az intézmény folyamatos fejlődésének köszönhetően fejlet műszaki eszközökkel rendelkezik, 

amely eszközök az összes szak műszaki igényeit kielégítik. Ezeknek a fejlődéseknek 

köszönhető például az is, hogy 2011-ben átadták a TIOP pályázatból épített „P” épületet, 

amely önellátónak mondható fenntartását illetően, mivel napkollektorokkal és saját 

szélerőművel rendelkezik.  

2012 júniusában újabb változás történt a Dunaújváros Főiskola életében. Megválasztották Dr. 

András Istvánt rektornak, aki célul tűzte ki zászlajára, hogy a főiskolát igyekszik életben 

tartani a jelenlegi bizonytalan helyzetben is és a Selmeci hagyományokat tovább elmélyíteni 

mind az oktatókban, mind a hallgatókban. 
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III. A MŰSZAKI KÉPZÉSRŐL 

A műszaki felsőoktatásnak néhány európai országban, köztük Magyarországon is, több mint 

200 éves múltja van. Napjainkban, a különféle országokban folyó műszaki felsőoktatásban 

nagyok az eltérések a tanulmányok idejét, a megszerezhető fokozatokat és a különféle képzési 

szinteket illetően. A képzési idő általában 3-6 év. A nyugat-európai mérnökképzésben, ebben, 

sok esetben kétszemeszteres gyakorlati képzés is helyet kap. A megszerezhető alapfokozatok 

főiskolai szinten: Ing (FH), BEng, BSc, egyetemi szinten: Dipl. Ing., MEng, MSc. Az 

egyetemi végzettség megszerzése után további két-három éves kutatási, továbbképzési és 

gyakorló oktatói munkával az arra akkreditált egyetemeken tudományos doktori fokozat 

(PhD) szerezhető. Az alapértelmezés szerint a műszaki felsőoktatás körébe tartozónak 

vesszük az agrár felsőoktatási intézményekben folyó műszaki képzést is (mezőgazdasági-, 

élelmiszeripari-, gépészmérnöki stb.). Ezt is figyelembe véve az országban 11 városban folyik 

felsőfokú műszaki képzés. Az egyetemek nappali tagozaton 5 éves okleveles mérnökképzést, 

míg a főiskolák, az egyetemek főiskolai karai és egyes egyetemi karok 3 éves mérnökképzést 

folytatnak. Az alapképzésen (graduális képzés) túl minden intézmény részt vesz a specializáló 

szakmérnök képzésben (posztgraduális képzés) és a gazdaság aktuális igényei szerint változó 

tanfolyami továbbképzésben. Az egyetemeken az 1991/92. tanévtől kezdődően általánossá 

vált a 3 éves (nappali tagozatú) doktoranduszképzés (PhD).  

A műszaki felsőoktatás képzési rendszere a nemzetgazdaság igényei és a technikai fejlődés 

által determinálva állandó mozgásban van. Különösen érezhetővé vált ez az 1980-as évek 

végén. A megmerevedett, a mennyiségi szemléletet tükröző képzési struktúrákat rugalmasabb, 

a nemzetközi tendenciákat, követelményeket és a megváltozott hazai társadalmi-gazdasági 

viszonyokat leképező folyamatok váltották fel. A kis- és középvállalati igényeket kielégítő, a 

szolgáltatási szférában is dolgozni képes, a szűken vett műszaki-természettudományos 

ismereteken túl gazdálkodási, vállalkozási képességekkel is rendelkező mérnökök kiképzése a 

cél. A műszaki felsőoktatásban résztvevőket fel kell készíteni a folyamatos tovább- és 

átképzés igényére, a munkaerőpiac változó igényeinek kielégítésére. 

A különböző szakokon szerzett képesítés a mérnöki tevékenység alábbi fő területeit fogja át: 

műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés, szaktanácsadás, szakértés, műszaki ellenőrzés, hatósági 

műszaki tevékenység, műszaki irányítás (megvalósítás, működtetés, fenntartás), 

minőségbiztosítás, műszaki szaktárgyak oktatása, komplex műszaki-gazdasági (menedzseri) 

munka. A felsőfokú műszaki szakemberek képzése az adott intézmény és tanárai alkotó, 



8 
 

tudományos és kutatómunkájára épül, de széleskörűen támaszkodik az iparban működő 

szakemberek tapasztalataira is.  

A képzés tartalmilag négy fő területre irányul a különböző szakok speciális igénye szerint 

meghatározott arányokban: 

1. Természettudományos alapismeretek (20-30%), a szakokon belüli többirányú tevékenység 

konvertibilitásának biztosítására. 

2. Gazdasági és humán ismeretek (10-15%), az általános értelmiségi, gazdasági, jogi és 

menedzsment feladatok ellátására. 

3. Szakmai törzsanyag (25-40%), a vonatkozó szakterületen belül széles körű konvertibilitás 

biztosítására. 

4. Differenciált szakmai ismeretek (25-33%), amely a szakhoz tartozó különböző speciális 

területek (szakirányok) művelésével kapcsolatos felkészítést adja, elősegíti a mérnöki 

készségek kifejlődését.  

A mérnökképzés valamennyi szintjén meghatározó a gazdasági életben való részvétel. Ezt a 

hallgatók egyéni szakmai gyakorlatai segítik. A műszaki felsőoktatásban az alapképzésre 

épülően lehetőség nyílik az egyes szakirányokban mélyebb ismeretek szerzésére. Ezt 

biztosítják a műszaki felsőoktatásban általánossá vált moduláris tevékenységek, amelyben a 

felső évfolyamokon egyre növekvő arányban vannak szabadon választható (fakultatív), vagy 

meghatározott tárgyak közül kötelezően választható (alternatív) tárgyak.  

A műszaki felsőoktatás hatékony működését csak korszerű, folyamatosan megújuló technikai 

infrastruktúrával tudja biztosítani. Az 1990-es éveket az igen erős számítástechnikai fejlesztés 

jellemzi. 

 

III.1.  Műszaki menedzserképzésről: 

A képzés célja: 

Gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, 

gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások 

anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő 

mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

A szakma szépségei: 

Szakmailag változatosak, teljesek és autonómok a menedzseri munkakörök, amely már 

önmagában is motiváció. Munkája során a menedzser sokat tárgyal, széleskörű személyi 

kapcsolatokra tesz szert. A gyorsan változó kihívásainak, hogy meg tudjon felelni, 
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folyamatosan képeznie kell magát és munkatársait, vagyis lehetővé teszi a folyamatos 

fejlődést. Teljesítménnyel arányos jövedelem, menedzseri életforma. 

Az ideális jelentkező: 

A felvételi tárgyak színvonalas ismeretén túl érdeklődik a komplex probléma megoldás iránt, 

kellően nyitott az újra, mások véleményére, jól szervezi saját és mások munkáját, idejét.  

Egy jó műszaki menedzsernek természetesen javasolt a műszaki és a természettudományi 

beállítottság, emellett az sem árt, ha valaki kommunikációs készséggel, és kreativitással 

rendelkezik. Fontos továbbá, hogy a sikeres munkavégzéshez szükségük van a gazdasági 

életfolyamatos áttekintéséhez, és a folyamatos kapcsolatteremtésre. 

Megszerezhető végzettség: 

A műszaki menedzser alapszakos hallgatók egy gazdálkodási mérnöki végzetséget szereznek. 

Ezen a szakon műszaki és természettudományi ismeretek mellett gazdálkodási és 

szervezettudományi ismereteket is szereznek. Ezek a szakemberek a műszaki 

technológiákhoz, eszközökhöz, mint termékekhez, szolgáltatásokhoz viszonyulnak. Feladatuk 

(az értékesítési és szolgáltatási folyamatok mellett) az informatikai, pénzügyi és humán 

folyamatok irányítása. 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 

kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, a mérnöki munka 

vonatkozásában minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló 

képességgel.  

 

IV. A MŰSZAKI MENEDZSER SZAK INDÍTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES FELTÉTELEK: 

Az Oktatási Minisztérium 15/2006 (IV.3.) rendelete szerint a következő kritériumoknak kell 

eleget tennie egy felsőoktatási intézménynek, hogy Műszaki Menedzser szakot indítson: 

1. A képzési időt 7 félév 

2. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtött kreditek száma 210, amelyből a 

szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték 40, szabadon választható tantárgyakhoz 10, 

a szakdolgozathoz rendelt kreditérték 15, továbbá a gyakorlati ismeretekhez rendelhető 

kreditek összege 60 kredit. 

3. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
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o A képzés célja: 

 Azoknak a műszaki menedzsereknek a képzése, akik megfelelő 

természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi 

ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, 

pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű 

elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő 

folytatásához. 

o Mely ismeretekkel kell rendelkeznie egy menedzsernek? 

 a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit 

 a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi 

összefüggéseit 

 a szervezetek működési elveit 

 a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, 

azok összefüggéseit 

 a termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges 

ismereteket 

 kapcsolódó tudományok (pl.: szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki és 

menedzsment tudományok határterületeinek elveit és eredményeit 

 a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a 

fogyasztóvédelem követelményeit 

o Alapfokozat birtokában a műszaki menedzserek képesek, illetve alkalmasak: 

 műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai 

folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére, 

 üzleti tervek készítésére, 

 döntés-előkészítési feladatok elvégzésére 

 innovációs stratégiák megvalósítására 

 munkahelyi csoportok irányítására 

 információ menedzselésére 

 emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására 

 számviteli rendszer áttekintésére 

 a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató 

tevékenység nyújtására 

 a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására 

 az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására 
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 a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére 

o A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességekkel, 

kommunikációs képességekkel, idegennyelv-tudással, felelősségtudattal, 

minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel. 

4. A törzsanyag (a szakképzetség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: 

o természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit 

(matematika minimum 12 kredit, fizika és más természettudományos 

alapismeretek) 

o gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit 

(mikroökonómia, makroökonómia, gazdaságstatisztika, számvitel, vállalkozás-

gazdaságtan, minőségbiztosítás, ergonómia humán ismeretek) 

o szakmai törzsanyag: 70-103 kredit 

(műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és alkalmazások, gyártási és 

technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, államigazgatási- jogi 

ismeretek, differenciált szakmai ismeretek) 

o a szakképzetség szempontjából meghatározó ismeretkörök közül a műszaki ismeretek 

aránya legalább 50% 

5. Szakmai gyakorlat: 

A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben 6 hét amelyet intézményen 

kívül kell kel teljesíteni. 

6. Idegen nyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 

bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Az országban elsőként a mai Pannon Egyetemen indították meg a műszaki menedzserképzést 

az 1992/93-as tanévben. Dunaújvárosban, a szakot, 2 évre rá, 1994-ben indították meg 

felismerve a szakban rejlő lehetőségeket. 
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V. MAGYARORSZÁGON FOLYÓ MŰSZAKI 

MENEDZSER OKTATÁSOK INTÉZMÉNYEI: 

 

 

 

Amint azt itt is látható, hogy az országban 12 megyébe, az-az 14 városba, 18 intézményben 

található meg a műszaki menedzser képzés. 

Pest megyében: 

o Budapesten: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) 

 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) 

 Gábor Dénes Főiskola (GDF 

 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) 

 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) 

o Gödöllő: 

 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 

Fejér megyében: 

o Dunaújvárosban: 
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 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 

o Székesfehérváron: 

 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) 

Bács-Kiskun megyében: 

o Kecskeméten:  

 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-

GAMFK) 

Csongrád megyében: 

o Szegeden: 

 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) 

Békés megyében: 

o Békéscsabán: 

 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 

Jász - Nagykun Szolnok megyében: 

o Szolnokon: 

 Szolnoki Főiskola (SZF) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: 

o Nyíregyházán: 

 Nyíregyházi Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (NYF-GTK) 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: 

o Miskolcon: 

 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK 

Veszprém megyében: 

o Veszprémben: 

 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) 

Baranya megyében: 

o Pécsen: 

 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) 

Győr-Moson-Sopron megyében: 

o Győrben: 

 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) 

Hajdú-Bihar megyében: 

o Debrecenben: 

 Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) 
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VI. A VIZSGÁLATBAN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK 

Miskolci Egyetem: 

1735. június 22-én, Selmecbányán megalapították a Bergschola-t, amelyből az évek hosszú 

folyamán 1868-ra Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia lett. Az intézmény az 

1848-49-es szabadságharcot követően a kiegyezés után ismét magyar állami intézmény lett, 

ahol már az oktatási nyelv is magyar volt. 1904-ben az intézet a Magyar Királyi Bányászati és 

Erdészeti Technikai Főiskola nevet kapta, ahol már a mai tantervekhez hasonlóan a képzési 

időt 4 évben, azaz 8 félévben állapították meg.  

Trianont követően az intézmény új székhelye Sopron lett, és bár a két világháború között az 

intézmény többször változtatott nevet, 1934-ben kialakult a Magyar Királyi József Nádor 

Műszaki és Közgazdaságtudományi Főiskola. Meg kell említenem, hogy az intézmény 

történetében most először jelenik meg a Műszaki jelző, habár kezdete óta folyamatosan van a 

tanmenetben kohászképzés, 1872-től pedig Gépészeti- és Építészeti szakot is indítottak. 

A Kommunizmus ráhatását követően 1949-ben Miskolcon létrehozták a Nehézipari Műszaki 

Egyetemet, amely azt jelentette, hogy a főiskoláról a műszaki képzés, így a bányászat és a 

kohászat is Miskolcra költözött. 

Az oktatás fejlődésével az intézmény is terjeszkedni kezdett, így 1985-ben megalapították az 

Állam- és Jogtudományi Kart, melyet követett 1990-ben a Gazdaságtudományi Kar, 1997-ben 

a Bölcsészettudományi Kar és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, 1998-ban az Alkalmazott 

Kémiai Kutató Intézet, 2000-ben a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Sárospatakon, 2001-

ben az Egészségtudományi Intézet és végül 2005-ben az Egészségügyi Főiskolai Kar. 

Az intézmény jelenlegi rektora Prof. Dr. Patkó Gyula. 

A Dunaújvárosi Főiskola talán a Miskolci egyetemmel van, volt a legszorosabb kapcsolatban, 

hiszen anya egyetemnek is lehetne nevezni, mivel főiskolánk a Miskolci egyetemből vált ki, 

és kezdte meg önálló munkáját 2000 januárjában. 

 

Óbudai Egyetem: 

Budapest mindig meghatározó szerepet játszott az ország kultúrájában, így az oktatásban is. 

Nem csoda hát, hogy 1395. október 6-án IX. Bonifác pápa Luxemburgi Zsigmond magyar 

király kérésére kiadta az Óbudai Egyetem első alapítólevelét, mely az ország második, a 

http://www.uni-obuda.hu/files/image/1005.jpg
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főváros első egyeteme lett. Az akkori gazdasági helyzet miatt és a bel viszálykodásokat 

követően azonban az intézmény nem volt hosszú életű, így 1403-ban az intézmény bezárt. 

Zsigmond király azonban fontosnak látta egy, az irányítása alá tartozó oktatási intézmény 

létesítését, így a bel viszálykodások megszüntetésével 1410-ben kérésére újra megnyitották az 

egyetemet. Az intézmény azonban ismét bezárta kapuit. Az Óbudai Egyetem megszűnését 

követően a mai Budapest területén több száz évig nem működött egyetem.  

Az 1900-as években több felsőoktatási intézmény alakult, így a Budapesti Műszaki Főiskola 

jogelődjei (amit 2000. január elsejével hoztak létre), a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a 

Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, valamint a Könnyűipari Műszaki Főiskola. 

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése a fentiek alapján – a Gazdasági Tanács és a Szenátus 

támogatásával a 2009. szeptember 7-i ülés alapján – kezdeményezte az Oktatási és Kulturális 

miniszter útján a Magyar Országgyűlésnél – az Ftv. 18. §-a alapján – az intézmény 

egyetemmé nyilvánítását. Indítványozta továbbá az első fővárosi egyetemként Zsigmond 

király által 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított egyetem hagyományait követve 

Óbudai Egyetem néven való bejegyzést, a felsőoktatási törvény 1. számú mellékletének 

módosításával. 

Az indítvány elfogadásra került 2010-ben. Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki 

Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki 

Főiskola, a Könnyűipari Főiskola általános és teljes körű jogutódja. 

Az új intézmény Budapesten és Székesfehérváron mintegy negyvenötezer négyzetméteren 

folytatja oktatási és kutatási tevékenységét. Öt karán – a Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Mérnöki, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki, a Keleti Károly Gazdasági, 

a Neumann János Informatikai, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon – 

tizenkétezer hallgató folytat tanulmányokat. 

Az Óbudai Egyetem vezetője Prof. Dr. Rudas Imre rektor. 

Fontosnak tartom, hogy Budapest első műszaki egyeteme részt vegyen az összehasonlító 

elemzésben. Nem csak azért, mert fővárosunk első műszaki egyeteme, hanem azért is, mert ez 

az egyetem az, amelyik egy esetleges összevonás alakalmával szóba kerülhetne, amennyiben 

a Dunaújvárosi Főiskola is összevonásra kerülne más felsőfokú intézménnyel. 

 

http://www.uni-obuda.hu/munkatarsak/49/rudas-imre
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Pannon egyetem: 

A Pannon Egyetem székhelye Veszprém, az ország egyik legrégibb városa. Az intézmény 

jogelődjének, kis mértékben, a híres káptalani fűiskolát tekinti, ahol is a magyar diplomaták 

nevelésén szorgoskodtak a filozófia, grammatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometria, 

asztronómia és s jogot tudományai mellett. Az iskola származásával kapcsolatosan 

egyértelmű bizonyítéknak tekintik, hogy IV. László király 1276-ból származó, eredeti (latin 

nyelvű) oklevele, amely a veszprémi püspöki levéltárban ma is megtalálható. Sajnos azonban 

az intézmény a XIV. század elején lerombolták, és az újjáépítésére nem került sor. 

Hivatalosan az intézmény 1797. július 1-én kezdte meg a működését. Az intézmény végül 

1945-ben stabilizálódott a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia néven, melyet 1970-ben 

egyetemi rangra emeltek Agrártudományi Egyetem, Keszthely néven. Az intézménynek 1987-

ben a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola is része lett, Állattenyésztési Karként. Az 

intézmények összeolvadásából 1990-ben megszületett a Pannon Agrártudományi Egyetem 

Georgikon Mezőgazdaság Tudományi Kara, ami ebben a szervezeti formában 2000. január 1-

ig működött. 

1992-93-ban a Mérnöki Karon az országban elsőként megkezdődik a műszaki menedzser és a 

környezetmérnök képzés, valamint a PhD-képzés, illetve megalakult a Hallgatói 

Önkormányzat. Ezt követően szintén az országban elsőként elindul a színháztörténet szak a 

Tanárképző Kar szárnyai alatt. Az intézményt a Magyar Akkreditációs Bizottság 1997-98-ban 

akkreditált egyetemnek minősíti. 

A Veszprémi Egyetem 2006. március elsejétől a Pannon Egyetem nevet vette fel, melynek 

használatával jobban kifejezésre jut az egyetem regionális szerepvállalása és küldetése, 

valamint stratégiai üzenetet is hordoz. 

Az intézmény rektora Dr. Fridler Ferenc 

A Pannon Egyetem vizsgálata több szempontból is fontos számomra. Hiszen ezzel az 

egyetemmel vette fel főiskolánk a kapcsolatot, amikor 1992-ben fontolóra vették a Miskolci 

Egyetemmel való összevonását, továbbá a számomra oly fontos műszaki menedzserképzés is 

ezen az egyetemen indult először, utat taposva a többi felsőfokú intézménynek 

 

Szent István Egyetem 

A Szent István Egyetem (SZIE)  a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, az Állatorvos-

tudományi Egyetem, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, a Jászberényi Tanítóképző 

http://szie.hu/egyetemi-hirek
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Főiskola, valamint az Ybl Miklós Műszaki Főiskola összevonásával jött létre egy integrációs 

program részeként 2000. január 1-én. 

Az egyetem struktúrája először 2003-ban módosult, amikor a budai kampusz három kara 

kivált a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemként, melynek eredményeként 2008 végéig 

a SZIE hat karral és négy kampusszal működött. 

2009. január 1-ei hatállyal a Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) Tessedik Sámuel Egyetemi 

Központ (TEK) néven három karral és egy intézettel beolvadt a Szent István Egyetembe. 

A 2011-es év további intézményi integrációt tett szükségessé: október 1-vel az Alkalmazott 

Bölcsészeti Kar beolvadt a Pedagógiai Karba és Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai 

Kar néven szarvasi központtal működik. A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, valamint az 

Egészségtudományi és Környezet - Egészségügyi Intézet pedig a Gazdasági Karba 

beolvadva Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar néven békéscsabai központtal 

folytatja tevékenységét. 

Jelenleg a SZIE hét kampuszon, hét karral várja leendő nem csak hazai, hanem nemzetközi 

hallgatóit egyaránt. 

A jelenleg az intézet Dr. Solti László rektor vezetésével működik. Az intézmény székhelye 

Gödöllő. 

Vizsgálatom szempontjából ez az egyetem azért került kiválasztásra, mert ez az intézmény 

mutat legnagyobb és leggyorsabb fejlődést. Kíváncsi voltamarra, hogy a különböző adatok 

milyen módon támasztják alá ezt a gyorsütemű fejlődést. 

 

VII. AZ INTÉZMÉNYEK RANGSOR ALAPJÁN VALÓ 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A főiskolákat és az egyetemeket minden évben rangsorba állítják, intézmények részéről és 

szakok szerint, oktatói és a hallgatói minősítés alapján. Mivel a Dunaújvárosi főiskola nem 

tagolódik külön intézményekre, ezért a pontosabb eredmény érdekében a kiválasztott 

egyetemek azon karait vettem alapul, ahol megtalálható a műszaki menedzser képzésen belül 

vagy a logisztikai vagy a minőségirányítási szakirány.  

Továbbá, mivel a 2009-es évben a Szent István Egyetem Gazdasági kara még Tessedik 

Sámuel Főiskola Gazdasági Karként üzemelt, ezért ebből az évből ezekkel az adatokkal 

dolgozom. 



18 
 

Az Óbudai Egyetem, mint azt már a dolgozatban is említettem, a Budapesti Műszaki Egyetem 

széttagolásának köszönheti a fennállását, s mivel a Keleti Károly Gazdasági kar megőrizte a 

nevét, amelyen a Műszaki menedzser képzés tovább folytatódott, így ezt a kart kisérem végig. 

Összehasonlításban résztvevő intézmények, karok: 

DF – Dunaújvárosi Főiskola 

ME-GÉK – Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

PE-GTK – Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

SZIE-GK – Szent István Egyetem Gazdasági Kar 

OE-KGK – Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar 

 

VII.1.  Rangsorba állítás szempont rendszere: 

Ahhoz, hogy a középfokú, illetve a felsőfokú oktatási intézményeket rangsorba tudják állítani, 

vagyis meg tudják mutatni minden érdeklődőnek, hogy egy-egy intézmény ma milyen helyet 

foglal el az oktatási intézmények között, különböző szempontokat használnak. Ez egy 

megmérettetés az intézményeknek, melyekkel lehet ugyan vitatkozni, de jobb a rangsorban 

elfoglalt helyen elgondolkodni, s az előbbre kerülés lehetőségeit keresni, amennyiben 

szükséges. Ha meg akarjuk érteni a rangsort, akkor előbb a rangsorba állítás mikéntjével kell 

röviden foglalkoznunk. 

 

VII.1.1. Hallgatói ragsor szempont rendszere: 

A felsőfokú intézmények rangsorba állítása a hallgatói rangsor alapján is történik. A 

rangsorolás során az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 A középiskolai minőséget, melyet az ad meg, hogy az adott felsőfokú intézménybe a 

középfokú intézmények országos rangba sorolása szerint, hány fő került be a jobb 

rangsorú középiskolából, illetve a bekerültek közül hány fő volt az, aki részt vett 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. 

 A felsőfokú intézménybe jelentkezők száma. 

 A felsőfokú intézménybe bejutottak száma. 

 A felvételre kerülők pontátlaga. 

 A nyelvvizsgával felvettek száma. 

 A felvételre kerülők között, hány fő az, aki részt vett az Országos Tudományos Diák 

Konferencián. 
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 Hány hallgató volt, aki részt vett PhD-képzésen, és a résztvevők közül hány hallgató 

szerezte meg a tudományos fokozatot. 

 

VII.1.2. Oktatói rangsor szempont rendszere: 

A felsőfokú intézmények rangsorba állítása az oktatói rangsor alapján is történik. A 

rangsorolás során az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 Egy minősített oktatóra jutó hallgatók száma. 

 PhD/DLA fokozatú oktatók száma az intézményben. 

 Kandidátusi fokozattal rendelkező oktatók száma az adott intézményben. 

 MTA-doktori címmel rendelkező oktatók száma az intézményben. 

 

VII.2. Abszolút kari rangsor 

Az abszolút kari rangsor 167 intézményt, illetve kart állít sorba a hallgatók kiválósága és az 

oktatók kiválósága alapján. 

1. számú ábra 

Hallgatói abszolút rangsor alakulása a kiválasztott 5 intézményben 2009-2012 között 

 

 

 

Az 1. számú ábrán a hallgatói kiválóság összesített adatai láthatóak, a kiválasztott 5 

intézményre, illetve karra vonatkozóan. Ebből következően a jó eredmények nem a magas, 
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hanem az alacsony értékekben rejlenek, tehát minél kisebb a diagramon a mutató annál jobb 

helyen szerepel az adott intézmény, illetve kar.  

Érdemes megnézni, hogy a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara az elmúlt években 

mekkora kilengéseket mutat, de még mindig ez az egyetem éri el a legjobb helyet.  

Az Óbudai Egyetem ugyan magas, hullámzó helyeket mutat, de láthatjuk, hogy 2012-ben már 

az előzőekhez képest jó helyezést ért el.  

A Miskolci Egyetem a kezdetekhez képest romlást mutat, de talán várható, hogy tovább tud 

javítani helyzetén.  

Sajnos intézményünk, a Dunaújvárosi Főiskola folyamatos romló helyzetet jól látható a 

diagramon.  

Mi lehet az ok? Intézményünkben a felvételt meghatározó pontszám, még az államilag 

finanszírozott helyeken is nagyon alacsony. Így bekerülhetnek intézményünkbe azok a 

diákok, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával, illetve nem vesznek részt OTDK-n, és tudjuk, 

hogy ezek a rangsorolás során fontos szempontok. 

A hallgatói rangsor után érdemes megvizsgálni az oktatói kiválóságot is. 

 

2. számú ábra 

Oktatói abszolút rangsor alakulása a kiválasztott 5 intézményben 2009-2012 között 

 

 

Ha megnézzük a diagramot, azonnal feltűnik, hogy a SZIE-GK és az OE az évek folyamán 

csak kismértékű változásokat mutatnak az oktatók terén.  
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A Pannon Egyetem kiemelt szakán ugyan az a hullámzás mutatkozik meg, mint a hallgatói 

oldalon, de az oktatói helyezés itt romlik. 

Viszont a DF és a ME-GÉK erős javulás után gyenge visszaesést mutat, de még mindig kiváló 

helyen szerepelnek. 

A jó helyezés valószínű, hogy betudható az oktatói továbbképzési rendszer fejlődésének, a 

fejlődni, megfelelni akaró oktatóknak. Továbbá, véleményem szerint, egy magát 

Dunaújvároshoz kötő oktató (pl. saját lakás), bármilyen magas tudományos fokozatot ér el, 

nagyon nehezen válik mobillá, ugyanúgy, mint Magyarországon bárki. Ez is magyarázat arra, 

hogy a jó oktatók miért maradnak meg vidéki városban oktatni, például a főváros helyett. 

 

VII.3. Rangsor a műszaki képzésben 

Számomra talán az még fontosabb volt, hogy képet kapjak arról, hogy az intézményi, kari 

rangsor hogyan alakul a vizsgált intézményekben, ha csak a műszaki képzésre vonatkozóan 

nézzük azt. Egy összefoglaló táblázatba rögzítettem a műszaki képzés rangsorának adatait, 

amelyből az adatok hiánya miatt sajnos nem kapunk teljes képet. 

 

1. számú táblázat 

Hallgatói és oktatói rangsor a műszaki képzésben az 5 intézményben 2009-2012 között 

 

Az intézmény neve Hallgatók kiválósága Oktatók kiválósága 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Miskolci Egyetem 

Gépészmérnöki és 

Informatikai kar 

18 10 14 19 10 8 4 6 

Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi kar 

28 21 - 26 30 28 - - 

Dunaújvárosi Főiskola 35 35 24 37 25 19 14 14 

Óbudai Egyetem Keleti 

Károly Gazdasági kar 

30 24 18 21 37 36 25 25 

Szent István Egyetem 

Gazdasági kar 

31 34 - 34 27 31 - - 

 

Habár az intézményeket nézve a folyamatos 4. helyet foglaltuk el, a műszaki képzés négy éve 

összevont eredményei szerint a 2. helyre tornáztuk fel magunkat. 
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3. számú ábra 

Hallgatói és oktatói rangsor alakulása a kiválasztott 5 intézményben 2009-2012 között 

 

Ha egymásra vetítjük egy diagramon a hallgatói és az oktatói rangsort, akkor láthatjuk, hogy 

az intézményekben a rangsort milyen arányban adja a hallgatói, illetve az oktatói rangsor. Bár 

a diagramon is jól látszik, hogy a hallgatók kiválósága alapján az utolsó helyre tehető a 

Dunaújvárosi Főiskola műszaki képzése, az oktatók kiválósága mégis lehetővé tette, hogy 

megelőzzük az Óbudai, a Pannon és a Szent István Egyetemet. 

 

VIII. RANGSOROLÁS RÉSZLETES VIZSGÁLATA 

VIII.1. Hallgatói rangsorolás részletes vizsgálata műszaki képzésben 

Mit már a dolgozatomban leírtam, az eduline.hu honlapján a következők szerint mérik a 

hallgatói minőséget és állítják rangsorba őket: középiskolai minőség, jelentkezők száma, 

jelentkezőkből bejutottak, felvettek pontszáma, nyelvvizsgával felvettek, OTDK helyezésre 

jutó nappalisok, és a PhD képzés szerint.  

Új rangsort állítottam fel, mivel számomra nem jelent mérvadó visszajelzést a hallgatókról az, 

hogy hányan jelentkeznek a főiskolák vagy egyetemek valamely szakára, vagy, hogy mennyit 

vettek fel ezek közül a diákok közül. Ez úgy gondolom, hogy inkább egy népszerűségi 

mutató.  
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A középiskolai minősítést csupán szemléltetés céljából vettem be a dolgozatomba, mert 

véleményem szerint jöhet valaki az adott intézménybe a legjobb iskolákból, de nem biztos, 

hogy tehetségesebb, mint az a diák, aki egy annál kisebb és kevésbé jó intézményből 

felvételizik, vagy jut el jelen esetben az OKTV-re. 

 

2. számú táblázat 

Középiskolai minősítés az 5 intézményben 2009-2012 között 

Intézmény 

Kódja 

OKTV helyezettek 

(fő) 

Legjobb iskolából jöttek 

(fő) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

ME-GÉK 0 4 2 25 26 27 

PE-GTK 0 2 - 3 3 - 

OE-KGK 0 1 0 0 0 0 

DF 0 0 0 0 0 0 

SZIE-GK 0 0 - 0 0 - 

 

Sokkal fontosabb szempont számomra a nyelvvizsgával felvettek száma, amelyet a következő 

táblázat mutat. Sok intézmény küzd azzal, hogy bár sikeresen leállamvizsgáztak a hallgatók, 

mégis kevesen kapnak diplomát a nyelvvizsga hiány a miatt. Mint diák, azt a nézetet vallom, 

hogy ha valaki rendes időráfordítással végzi tanulmányait egy felsőoktatási intézményben, és 

közben aktívan részt vesz a közösségi tevékenységekben, csupán minimális ráfordítással tud 

felkészülni egy nyelvvizsgára, ami rendszerint a sikertelenséghez vezet. 

 

3. számú táblázat 

Nyelvvizsgával felvettek aránya az 5 intézményben 2009-2012 között 

Intézmény 

Kódja 

Nyelvvizsgával felvettek aránya 

2009 2010 2011 2012 

ME-GÉK 24,8% 47,4% 43,7% 93,0% 

PE-GTK 38,9% 44,8% - 67,2% 

OE-KGK 21,9% 44,3% 52,7% 68,6% 

DF 10,9% 26,1% 26,7% 31,6% 

SZIE-GK 22,2% 28,6% - 64,3% 

 

 

Lehet látni, hogy intézményünkbe nagyon kevés azon hallgatóknak a jelentkezése, akik már 

rendelkeznek nyelvvizsgával. Az okokat valószínű ott kell keresnünk, hogy intézményünk 

műszaki képzésére aránylag alacsony pontszámmal be lehet kerülni, így nem követeli meg a 

jelentkezőktől, hogy már középiskolás korban törekedjenek a nyelvvizsga megszerzésére. 
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Habár az alábbi táblázatból látható, hogy az intézmények 2012-ben már szinte azonos 

pontszámmal vették fel a hallgatókat. 

 

4. számú táblázat 

Felvételi ponthatárok az 5 intézményben 2009-2012 között 

Az 

intézmény 

neve 

2009 2010 2011 2012 

A-N-Á A-N-K A-N-Á A-N-K A-N-Á A-N-K A-N-Á A-N-

K 

ME-GÉK 278 216 291 200 306 234 240 240 

PE-GTK 278 216 291 236 305 220 240 240 

OE-KGK - 160 295 200 286 200 244 240 

DF 255 183 291 200 288 200 240 240 

SZIE-GK 282 160 291 200 300 200 258 285 

 

 

4. számú ábra 

Nyelvvizsgával felvettek aránya az 5 intézményben 2009-2012 között 
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Az sajnos még nem áll rendelkezésemre az OTDK-val kapcsolatban a 2012-es évből, így csak 

az előző 3 évet tudtam alapul venni. Ezen táblázat viszont azt bizonyítja, hogy a műszaki 

képzésben TDK-zó hallgatóink a 4. helyen szerepelnek, minimális lemaradással, a vizsgált 

intézményekhez képest. Ez az eredmény viszont azt mutatja, hogy intézményünk hallgatói 

nem képzetlenebbek, mint más intézmények hallgatói. 

 

5. számú táblázat 

OTDK részt vettek aránya az 5 intézményben 2009-2011 között 

 Intézmény Kódja OTDK 

2009 2010 2011 

1. ME-GÉK 19 23 15 

2. PE-GTK 21 26 - 

3. OE-KGK 22 30 20 

4. DF 26 31 21 

5. SZIE-GK 32 33 - 

 

VIII.2. Oktatói rangsorolás részletes vizsgálata műszaki képzésben 

Fontosnak tartom, hogy az oktatói rangsor felállításának egyes elemeit is megvizsgáljam. Az 

előzőekben már leírtak alapján az oktatói rangsort a következők adják. 

Egy minősített oktatóra jutó hallgatók száma. PhD/DLA fokozatú, kandidátusi fokozattal 

rendelkező oktatók száma az adott intézményben, valamint MTA-doktori címmel rendelkező 

oktatók száma az intézményben. 

 

6.számú táblázat 

Oktatói és hallgatói arány az 5 intézményben 2009-2012 között 

Az intézmény neve Egy minősített oktatóra jutó 

hallgatók 

Hallgatók száma 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

ME-GÉK 39 33 30 26 2674 2815 2802 2619 

PE-GTK 137 122 - - 2458 2552 - - 

OE-KGK 125 126 98 92 1881 1643 1467 1475 

DF 32 39 30 27 1337 2325 1948 1667 

SZIE-GK 48 49 - - 819 642 - - 
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A táblázatok mutatják, hogy egy-egy intézményben a minősített oktatóra jutó hallgatók száma 

nagyon eltérő. A Pannon Egyetemen és az Óbudai Egyetemen négyszer annyi hallgató jut egy 

oktatóra, mint a Miskolci Egyetemen, vagy akár intézményünkben. Ebből az adatból is látni, 

hogy intézményünk oktatói kiemelkednek minősítésük alapján a vizsgált intézmények 

sorában. Melyet az alábbi táblázatok, diagramot alátámasztanak. Csak a Miskolci Egyetem 

oktatói előzik meg minősítésben az intézményünket, a Dunaújvárosi Főiskolát. 

 

7.számú táblázat 

PhD/DLA fokozattal rendelkező oktatók aránya az 5 intézményben 2009-2012 között 

Az intézmény neve PhD/DLA fokozatúak 

száma 

%-os arány 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

ME-GÉK 91 60 68 100 51,4 36,4 38,2 56,5 

PE-GTK 18 14 - - 33,3 25,5 - - 

OE-KGK 15 7 7 16 23,4 10,6 13,0 29,6 

DF 42 45 49 61 30,0 32,1 34,5 46,9 

SZIE-GK 17 5 - - 43,6 14,3 - - 

 

 

5.számú ábra 

PhD/DLA fokozattal rendelkező oktatók aránya az 5 intézményben 2009-2012 között 
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8. számú táblázat 

Kandidátusi fokozattal rendelkező oktatók aránya az 5 intézményben 2009-2011 között 

 

Az intézmény neve Kandidátusi 

fokozatúak száma 

%-os arány 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

ME-GÉK 0 26 24 0,0% 15,8% 13,5% 

PE-GTK 0 7 - 0,0% 12,7% - 

OE-KGK 0 6 8 0,0% 9,1% 14,8% 

DF 0 14 16 0,0% 10,0% 11,3% 

SZIE-GK 0 8 - 0,0% 22,9% - 

 

6.számú ábra 

Kandidátusi fokozattal rendelkező oktatók aránya az 5 intézményben 2009-2012 között 
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9.számú táblázat 

MTA-doktori fokozattal rendelkező oktatók aránya az 5 intézményben 2009-2011 között 
 

Az intézmény neve MTA-doktori 

fokozatúak %-os arány 

2009 2010 2011 

ME-GÉK 4,5% 4,8% 4,5% 

PE-GTK 5,6% 5,5% - 

OE-KGK 0,0% 1,5% 0,0% 

DF 0,7% 0,7% 0,7% 

SZIE-GK 0,0% 0,0% - 

 

7. számú ábra 

PhD/DLA fokozattal rendelkező oktatók aránya az 5 intézményben 2009-2012 között 

 

 

Láthatjuk, hogy míg a kandidátusi fokozattal rendelkező oktatók minden intézményben 

megtalálhatók, a Szent István Egyetem Gazdálkodási karán senki sem rendelkezik MTA-

doktori fokozattal. Igaz, hogy a doktori fokozat majd 90%-a a Pannon Egyetem és a Miskolci 

Egyetem között oszlik meg. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az egyetemek 

számos több, különböző városokban elhelyezett intézményekkel, karokkal rendelkeznek. 

49%

39%

5%
7%

0%

MTA-doktori fokozat szerinti %-os megoszlás

ME-GÉK

PE-GTK

OE-KGK

DF

SZIE-GK



29 
 

IX. INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

MINTATANTERVEK ALAPJÁN 

A mintatantervek összehasonlítása során kevés, de annál fontosabb különbségeket vettem 

észre a vizsgált 5 intézményben. (2. számú melléklet) 

A természettudományos alapismereti tantárgyak alig térnek el az 5 intézmény esetében, 

inkább csak megnevezésük terén, viszont a gazdasági és humán ismereti tárgyak körében már 

mutatkoznak különbségek. Ez legjobban abban mutatkozik meg, hogy a Dunaújvárosi 

Főiskola már bevezette az úgynevezett 5 kredites rendszer, így kevesebb tantárgyat tanít. 

Továbbá a Miskolci Egyetem már több félévre bevezette az idegen nyelvi oktatást. A szakmai 

törzsanyag tantárgyai is alig különböznek, de van egy fontos eltérés. 4 intézményben, csak a 

DF - n nem, már gyakorlaton való részvételt biztosítanak a hallgatóknak, amely gyakorlatra 

tantárgy épül.  
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X. GAZDASÁGOSSÁG KÉRDÉSE AZ 

INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSBAN 

Amikor egy diák felsőfokú oktatásba készül, akkor a szülők minden esetben megvizsgálják, 

hogy a finanszírozni tudják-e gyermekük tanulmányait. Éppen ezért fontos szempont, hogy 

„olcsó” helyre menjen a gyerek tanulni. Kevés legyen az utazási költség, ha költségtérítést 

kell fizetni, az alacsony legyen. Legyen kollégiumi elhelyezés, no meg maga a város se 

legyen „drága”. Ma egy hallgató félévi költsége, ha nem költségtérítéses körülbelül 300.000 

Ft. Ez nagyon megterheli a szülők pénztárcáját. 

A költségtérítések, pedig folyamatosan emelkednek. 2012-ben a vizsgált 5 intézményben a 

költségtérítés összegei, műszaki menedzser képzésen az alábbiak voltak. 

 

11. számú táblázat 

Költségtérítés összegei 2012.  

Az intézmény neve 2012. költségtérítés összege/Ft. 

ME-GÉK 200.000 

PE-GTK 220.000 

OE-KGK 175.000 

DF 175.000 

SZIE-GK 175.000 

 

Azt azért láthatjuk, hogy az intézmények közül 3 intézmény, hasonló összeget határozott meg. 
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XI. INTÉZMÉNYÜNK MŰSZAKI MENEDZSER 

KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ  HALLGATÓK 

VÉLEMÉNYE 

Ahhoz, hogy a hallgatók véleményét megismerjem a műszaki menedzser képzésről, kérdőívet 

állítottam össze. A kérdőív nyitott és zárt kérdéseket tartalmaz. Intézményünkben jelenleg 

műszaki menedzser képzésben 128 fő nappali tagozatos, diplomás hallgató vesz részt. Három 

évfolyam 15-15 hallgatóját kérdeztem meg véleményről. A kérdőíveket összesítettem.  

 

12. számú táblázat 

Hallgatói vélemények kérdőívek alapján 

KÉRDÉSEK 1 2 3 4 

1. A műszaki menedzser szakról középiskolában 

alkotott képed mennyire egyezik meg a 

tapasztaltakkal? 

30 9 6 0 

2. Mi határozta meg, hogy intézményünk menedzser 

szakát választottad? 

- - - - 

2.a. Felvételi pontszám. 0 0 4 41 

2.b. Gazdasági szempontok. 4 7 11 23 

2.c. Kollégiumi elhelyezés lehetősége. 12 6 2 25 

2.d.Műszaki menedzser képzés tanterve. 37 8 0 0 

3. Milyennek értékeled a tárgyak teljesíthetőségét a 

képzésben? 

2 29 8 6 

4. Mennyire tudtad elsajátítani a menedzseri 

készségeket tanulmányaid során? 

19 13 11 2 

5. Milyen mértékben elégít ki a műszaki menedzser 

oktatási szintje intézményünkben? 

12 15 9 9 

6. Szerinted az országos rangsorban intézményünk 

műszaki menedzser képzése milyen helyet foglal el? 

21 16 5 3 

7. Szerinted az országos hallgatói rangsorban 

intézményünk műszaki képzésben résztvevő hallgatói 

milyen helyet foglalnak el? 

10 8 21 6 

8. Szerinted az országos oktatói rangsorban 

intézményünk műszaki képzésben résztvevő oktatói 

milyen helyet foglalnak el? 

9 22 8 6 

9. Mennyire értékeled versenyképesnek 

intézményünkben szerzett tudásodat, más 

intézményekkel szemben? 

7 7 9 22 
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A kiadott 45 kérdőív mindegyike értékelhetően visszakerült hozzám. A kérdőívekre adott 

válaszok alapján meg tudtam határozni, hogy a műszaki menedzser képzés hallgatóinak 2/3-

da (30 fő) nem ismerte a képzést, amikor erre a szakra jelentkezett, de ezt mutatja az is, hogy 

mindösszesen 8 fő az, aki valamelyest ismerte a képzés tantervét (7 fő már részt vet egyéb 

intézmények műszaki menedzser képzésében).  

Sokkal inkább döntő volt számukra, hogy az intézmény esetlegesen közel van lakhelyéhez, 

illetve a kollégiumi elhelyezés biztosított. A felvételi ponthatár 41 főnél határozta meg az 

intézményválasztást, de ebben közre játszottak a gazdasági szempontok is. 

Sokan úgy vélik (31 fő), hogy a tárgyak teljesíthetősége nagyon nehéz. A képzésben 

résztvevők 2/3-ad – 1/3-ad arányban gondolják úgy, hogy még nem igazán sikerült a 

menedzserkészséget megszerezni. Ez természetes válasz, hiszen a felsőbb évesek már 

közelebb kerültek a szakmához. Hasonló az arány azok között is, akik elégedettek, vagy sem a 

menedzser oktatás színvonalával. 

Kutatásom során talán a következő 3 kérdésre adott válaszokra voltam a legkíváncsibb, mely 

az intézményi, hallgatói, illetve oktatói rangsorra kérdezett rá. A válaszadók az intézmény 

műszaki menedzser képzését, valamint az oktatói rangsort leértékelték, míg a hallgatói 

rangsort 27 válaszadó is jó, illetve a legjobb helyre sorolta. 

Érdekes volt az a válasz, amit a versenyképességre adtak. Magát a képzés minőségét nem 

helyezik jó helyre a hallgatók, ugyanakkor a megszerzett tudást, tapasztalatot, készséget 31 fő 

teszi jó, illetve a legjobb helyre. 

Többen javaslattal éltek a tekintetben, hogy hogyan lehetne változtatni a menedzser képzésen. 

Sokan kritizálták a gyártástechnológia tantárgy bevezetését (minisztérium által kötelezően 

előírt). Kevesebb műszaki tantárgy oktatását szeretnének, melyet nem értek, hiszen műszaki 

menedzsernek képeznek bennünket. Az idegen nyelv oktatásának helytelenségét vették fel 

többen, volt, aki ezt jelölte meg a versenyképességbeli hátránynak is. 

 

XII. ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK 

Amikor egy érdeklődő hallgató vizsgálódásba kezd, még nem tudja, hogy a vizsgálódás hová 

vezet. Persze szépen megfogalmazza azokat a kérdéseket, amelyekre választ szeretne kapni, 

de sok esetben előfordul, hogy nem, vagy csak részleges, nem kielégítő válaszokat kap. 
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Vizsgálatom során sok mindenre kíváncsi voltam, többek között arra is, hogy mi műszaki 

menedzser képzésben résztvevő hallgatók, tudatosan választottuk-e, ismertük-e ezt a pályát, 

vagy valami egészen más vezetett erre a képzésre bennünket. A válsz nagyon egyértelmű volt. 

Nem a pálya szeretete, ismerete hozott bennünket ide, hanem a műszaki érdeklődés mellett 

bizony inkább a gazdaságosság vezetett bennünket. Sok esetben az elérhető felvételi ponthatár 

is szerepet játszott választásunkban. Köztudott, hogy sok műszaki beállítottságú diák, aki 

inkább a természettudományos tantárgyak híve, nem jól teljesít középfokú tanulmányai során 

a humán tantárgyakból. Ez a felvételi rendszer pedig megköveteli, hogy minden területen jól 

teljesíts, mert ha nem, akkor nem tudsz bejutni az állítólag jobb felsőfokú intézményekbe. 

Természetes az is, hogy a felsőfokra való jelentkezés során egy diák elsősorban nem a 

választott szakirány tantárgyait nézi meg. Ha megnéznénk, akkor talán nem is látnánk, nem is 

láthatunk olyan nagy különbségeket, hiszen a törvényi előírások, amelyekre rámutattam 

dolgozatomban és a mintatantervek összehasonlítása is azt mutatja, hogy nem fontos, hogy ez 

legyen az elsődleges szempont választásunk során. 

De jó-e, ha a gazdaságossági szempont vezet bennünket. Egy jó ismerősöm, aki egy általános 

iskola vezetője, mindig azt mondja a középiskolát éppen választani készülő nyolcadik 

osztályos tanulóinak, hogy mindegy, hogy melyik gimnáziumba mész, mindegyikben tudásod 

legjavát kell megmutatnod, kihoznod magadból. S ez talán ránk, felsőfokot választókra is 

igaz. A szülőknek, így egy értelmes hallgatónak is fontos a gazdaságosság. Tanulj jól, majd a 

többi eldől az idők során. Sokszor ezt halljuk szüleinktől. 

És persze mi, hallgatók mindig azt hisszük, hogy eleget és jól tanulunk, csak hát az élet 

buktatói – sok esetben ezek a buktatók az oktatók – a szó szoros értelmében is, akadályoznak 

meg bennünket, a kiváló elérésében.  

Mindezt bizonyítják azok a válaszok, melyeket a hallgatók adtak azon kérdésemre, hogy egy 

országos listán intézményünk hallgatói milyen rangsorolást kapnak. A legtöbb hallgató 

magasan túlértékelte a hallgatói minőséget. Az is igaz, hogy a hallgatói rangsor felállításának 

szempontjai sem megfelelőek szerintem. Túl nagy hangsúlyt helyeznek a középiskolai 

minőségre, ahonnan a hallgató érkezett, valamint a már meglévő nyelvvizsgára. A mi 

hallgatóink is kifejtik, hogy a nyelvvizsga kérdése nagyon központi kérdés intézményünkben. 

Kevesen vannak azok, akik nyelvvizsgával érkeznek az intézménybe, és nagyon kevés azok 

száma is, akik tanulmányaik mellett meg tudják szerezni azt. Ennek több oka is van. A kevés 

idő, a lustaság, no és nem utolsó sorban a pénz. És itt megint előjött a gazdaságosság kérdése. 

A hallgatók sok esetben, mint már említettem az oktatókban látják a hibát, ha 

sikertelenségüket vizsgáljuk. Ugyanakkor pontosan az oktatói rangsor, amely viszont nagyon 
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reális, egyértelmű szempontrendszerre épül (igaz kihagyja, hogy az adott oktató, mennyire 

alkalmas a pályára, mint tanár), azt mutatja, hogy intézményünk oktatói előkelő helyet 

foglalnak el az oktatói rangsorban.  

Pontosan ez adta meg azt a lehetőséget a Dunaújvárosi Főiskola műszaki képzésének, hogy a 

vizsgált intézmények között az előkelő 2. helyen legyen a rangsorban.  

Tehát le kell szögezni, hogyha az intézmény műszaki oktatásáról beszélünk, akkor az oktatói 

oldal egy erőssége az intézménynek. Ugyan úgy erőssége, mint különlegessége a műszaki 

oktatásnak az 5 kredites rendszer bevezetése, amely csökkentette a tantárgyak számát. 

Akkor miért nem érzi hallgatóink mindegyike azt, hogy intézményünk versenyképessége 

kiváló? 

Ezt sokan, így én is az idegen nyelv oktatásában látom. 

Nem tudunk diplomát szerezni, ha nincs nyelvvizsgánk. Mint már említettem ehhez pénz, idő 

és nem kevés akarat is kellene. De ha nincs, akkor megoldást kell találni. 

Javaslatom a következő. Nem kell felvételi ponthatárt emelni azért, hogy csak nyelvvizsgával 

rendelkezők jöjjenek a műszaki képzésre, hanem intézményen belül kell lehetővé, sőt 

kötelezővé tenni a szakmai idegen nyelv tanulását. gondoljuk végig, egy joghallgató sem, 

vagy nagyon kevesen mennek latin nyelvtudással jogot tanulni, de kötelező nekik első évben 

minőségi szinten elsajátítani, vagy „meghal” a többi tantárgyból. Mondhatják erre azt, hogy a 

műszaki hallgató megél idegen nyelv tudása nélkül, ami nem igaz, hiszen pontosan egy 

műszaki menedzsernek kéne a versenyképességéhez legalább egy szakirányú idegen 

nyelvtudás. Ez azért is megfontolandó intézményünk részéről, mert a Miskolci Egyetem 

műszaki karaira jelentkezők között 93%os volt az idegen nyelvvizsgával rendelkezők aránya, 

mégis bevezette a kötelező idegen nyelvtanulást. 

Továbbá okos ötletnek tartom, hogy több olyan 2 -3 hetes szalmai gyakorlatra épülő tantárgy 

kerüljön bevezetésre intézményünkben, amely a kommunikáció készségünket, 

megjelenésünket, kapcsolatteremtő készségünket, s ez által versenyképességünket javítaná. 

Mindent összevetve elmondhatom, hogy a vizsgálat során a feltett kérdéseimre választ 

kaptam, olyan választ, amely intézményünket a Dunaújvárosi Főiskola Műszaki Menedzser 

Képzését kellőképpen bemutatja az érdeklődőknek és előkelő helyre helyezi a műszaki 

menedzser képzéssel foglalkozó felsőfokú intézmények között. 
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XIII. MELLÉKLETEK 

XIII.1. 1. számú melléklet 

KÉRDŐÍV MŰSZAKI MENEDZSEREK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN 

A válaszadás önkéntes és névtelen! 

Kérlek, hogy ezt az elégedettségi kérdőívet egy beadandó dolgozatomhoz töltsd ki!  

Egy felmérést készítek a műszaki menedzser hallgatók körében, melyben képet szeretnék 

kapni arról, hogy mennyire ismeritek magát a szakot, mennyire vagytok elégedettek a 

tanultakkal! 

A következő kérdéseket 1-4 skálán értékeld, ahol az 1 jelenti a 

legrosszabbat, a 4 pedig a legjobbat. Válaszodat x-szel jelöld! 

1 2 3 4 

1. A műszaki menedzser szakról középiskolában alkotott 

képed mennyire egyezik meg a tapasztaltakkal? 

    

2. Mi határozta meg, hogy intézményünk menedzser szakát 

választottad? 

- - - - 

2.a. Felvételi pontszám.     

2.b. Gazdasági szempontok.     

2.c. Kollégiumi elhelyezés lehetősége.     

2.d.Műszaki menedzser képzés tanterve.     

3. Milyennek értékeled a tárgyak teljesíthetőségét a 

képzésben? 

    

4. Mennyire tudtad elsajátítani a menedzseri készségeket 

tanulmányaid során? 

    

5. Milyen mértékben elégít ki a műszaki menedzser 

oktatási szintje intézményünkben? 

    

6. Szerinted az országos rangsorban intézményünk 

műszaki menedzser képzése milyen helyet foglal el? 

    

7. Szerinted az országos hallgatói rangsorban 

intézményünk műszaki képzésben résztvevő hallgatói 

milyen helyet foglalnak el? 

    

8. Szerinted az országos oktatói rangsorban intézményünk 

műszaki képzésben résztvevő oktatói milyen helyet 

foglalnak el? 

    

9. Mennyire értékeled versenyképesnek intézményünkben 

szerzett tudásodat, más intézményekkel szemben? 

    

 

10.  Milyen változásokat eszközölnél a műszaki menedzser képzéssel kapcsolatban? 

11.   Részt vettél-e előző években más intézmény műszaki menedzser képzésében? 

12.   Évfolyamod: 

Válaszaidat köszönöm! 
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XIII.2.  2. számú melléklet 

10. számú táblázat: Mintatantervek összehasonlítása 

Az Oktatási Minisztérium 15/2006 (IV.3.) rendelete szerint 

 

 ME-GÉK DF PE-GTK OE-KVK SZIE-GK 

Természett

udományos 

alapismeret

ek 

Fizika története, 

Ábrázoló 

geometria, 

Matematika I., 

Számítástechnik

a, 

Fizika I., 

Matematika II., 

Számvitel 

alapjai, 

Gazdasági 

Statisztika, 

Matematika I., 

Matematika II., 

Matematika III., 

Mérnöki fizika, 

Informatika, 

Kémia és 

anyagismeret, 

Szerkezeti anyagok 

technológiája, 

Általános és 

gazdasági 

statisztika, 

 

matematika 

alapjai, 

Lineáris algebra, 

Fizika I., 

Valószínűség-

számítás és 

matematikai 

statisztika, 

Fizika II., 

Számvitel 

alapjai, 

Statisztika, 

Matematika I., 

Matematika II., 

Fizika, 

Kémia, 

Anyagismeret, 

Elektrotechnika, 

Informatika I., 

Informatika II., 

 

Matematika I. 

Fizika I., 

Matematika 

alapok, 

Fizika alapok, 

Matematika II., 

Fizika II., 

Informatika II., 

Matematikai 

statisztika, 

 

Gazdasági 

és humán 

ismeretek 

Mikroökonómia, 

Makroökonómia 

Pénzügytan, 

Idegen nyelv I., 

Vállalat 

gazdaságtan, 

Általános 

kémia, 

Anyagtudomány

, 

Idegen nyelv II., 

Idegen nyelv 

III., 

Üzleti etika, 

Idegen nyelv 

IV., 

Vállalati 

pénzügyek, 

Környezet 

gazdaságtan, 

Gazdasági jog, 

Vállalat 

gazdaságtan I.  

Vállalat 

gazdaságtan II., 

Közgazdaságtan I., 

Társadalomtudomá

nyi ismeretek, 

Államigazgatási és 

jogi ismeretek, 

Ergonómia, 

Szak nyelv, 

Makroökonómia

, 

Gazdasági jog, 

Általános 

kémia, 

Anyagtudomány

, 

Vállalati 

gazdaságtan, 

Pszichológia, 

Gazdasági 

választható, 

Vállalati 

pénzügyek I., 

Gazdasági 

választható II., 

Közgazdaságtan 

Környezetvédel

em biológia 

alapjai, 

 

mikroökonómia, 

makroökonómia, 

Vállalkozás 

gazdaságtan, 

Minőségbiztosítás és 

minőségirányítás, 

Gazdaság statisztika, 

Ergonómia, 

Kötelezően 

választható tárgyak, 

Műszaki kémia, 

Informatika I., 

Alkalmazott 

biológia,  

Közgazdaságtan 

I., 

Anyagismeret, 

Közgazdaságtan 

II., 

Szociológia, 

Idegen nyelv I., 

Idegen nyelv II., 

Vállalat 

gazdaságtan 

Vállalkozásvezeté

si gyakorlat, 

Pénzügytan, 

Műszaki 

gazdaságtan, 

Idegen nyelv III., 

Gazdasági jog, 

Gazdaságpszichol

ógia, 

Szakmai 

törzsanyag 

Géptan-Géprajz, 

Gépszerkezetek, 

Mechanikai 

technológiák, 

Műszaki 

informatika, 

Gyártástechnoló

gia alapjai, 

Munkavédelem, 

Műszaki 

mechanika I., 

Vegyipari 

Mechanika I., 

CAD, 

Gépszerkezettan I., 

Gépszerkezettan II., 

Menedzsment, 

Szakmai 

választható 1., 

Raktározás és 

anyagmozgatás, 

Logisztika alapjai, 

Gyártástechnológia, 

Termelés és 

Vegyi gyár, 

Operációkutatás, 

Műszaki 

mechanika, 

Gépelemek és 

ábrázolás, 

Gazdasági 

informatika, 

Marketing 

alapjai, 

Bürotika és 

irodakultúra, 

Műszaki ábrázolás, 

Általános mérnöki 

ismeretek, 

Gyártástechnológia 

alapjai, 

Méréstechnika, 

Analóg és digitális 

technika, 

Adatbázisok, 

WEB programozás 

alapjai, 

Tervezéselmélet, 

Mérnöki 

alapismeretek, 

Műszaki 

ábrázolás, 

EU ismeretek, 

Műszaki 

mechanika, 

Elektrotechnika, 

Menedzsment, 

Gép anyag és 

üzemismeret, 

Gépelemek, 
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technológiák és 

gépeik, 

Ipari 

technológiák, 

Vezetés 

szervezés, 

Elektronika, 

Logisztika, 

Marketing, 

Megmunkáló 

gépek, 

Műszaki 

mechanika II., 

Minőség 

menedzsment, 

Műszaki hő- és 

áramlástan, 

Szervezeti 

Magatartás, 

Termelésirányít

ás 

Termelés 

menedzsment, 

Idegen nyelv V., 

Innováció 

menedzsment, 

Kommunikációs 

és prezentációs 

technikák, 

CAD, 

Környezetvédel

em, 

minőségmenedzsm

ent, 

Marketing, 

Pénzügytan alapjai, 

Projektmenedzsme

nt 

Számvitel alapjai, 

Stratégiai tervezés, 

Termékmenedzsme

nt és értékelemzés, 

Környezetvédelem 

és 

energiagazdálkodás 

Emberi erőforrás 

gazdálkodás, 

biztonság és 

egészségvédelem, 

Menedzsment 

választható, 

Szabadon 

választható, 

Gépipari 

technológiai 

ismeretek, 

Rendszermérnö

ki ismeretek, 

Gyártó rendszer 

dinamikája, 

Környezetvédelem, 

Feldolgozóipar, 

Menedzsment 

alapjai, 

Államigazgatási és 

jogi ismeretek, 

Marketing alapjai, 

Vállalkozások 

pénzügyei, 

Üzleti 

kommunikáció, 

Gazdasági 

informatika, 

Controlling, 

Termelésmenedzsme

nt 

Számvitel, 

Emberi erőforrás 

menedzsment, 

 

Kereskedelmi 

ismeretek, 

Marketing, 

Minőségmenedzs

ment, 

Szabadon 

választható, 

Motorok és 

gépjárművek, 

Logisztika, 

Gyártástechnológi

a 

 

Gépek és 

géprendszerek 

üzemeltetése, 

Vállalkozásmened

zsment, 

Szabadon 

választható, 

Projekt feladat, 
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XIII.3.  3. számú melléklet 

Felhasznált irodalomjegyzék 

  

1. http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros 

2. http://kollegalitas.uw.hu/oroks.htm 

3. http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi_F%C5%91iskola 

4. Dunaújvárosi főiskola Jogtár 

5. http://oldwww.uni-miskolc.hu/uni/univ/tortenet/index.html 

6. http://www.uni-miskolc.hu/public/index.php?page_id=76 

7. http://www.uni-

pannon.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=71 

8. http://www.uni-obuda.hu/egyetem/tortenelem/kozepkori-egyetemek 

9. http://www.uni-obuda.hu/egyetem/tortenelem/reformkor-iskolai 

10. http://www.uni-obuda.hu/egyetem/tortenelem/iparoktatas-fellegvarai 

11. http://www.uni-obuda.hu/egyetem/tortenelem/budapesti-muszaki-foiskola 

12. http://www.uni-obuda.hu/egyetem/tortenelem/obudai-egyetem 

13. http://szie.hu/A_Szent_Istvan_Egyetemrol/Preambulum 

14. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Istv%C3%A1n_Egyetem 

15. http://www.ponthatarok2007.hu/ph2012/ph2009.php 

16. http://www.ponthatarok2007.hu/ph2012/ph2010.php 

17. http://www.ponthatarok2007.hu/ph2012/ph2011.php 

18. http://www.ponthatarok2007.hu/ph2012/ph2012.php 

19. http://eduline.hu/rangsor/2009 

20. http://eduline.hu/rangsor/hallgatoi/2009/15 

21. http://eduline.hu/rangsor/oktatoi/2009/15 

22. http://eduline.hu/rangsor/2010 

23. http://eduline.hu/rangsor/hallgatoi/2010/15 

24. http://eduline.hu/rangsor/oktatoi/2010/15 

25. http://eduline.hu/rangsor/2011 

26. http://eduline.hu/rangsor/hallgatoi/2011/15 

27. http://eduline.hu/rangsor/oktatoi/2011/15 

28. http://eduline.hu/rangsor/2012 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros
http://kollegalitas.uw.hu/oroks.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1rosi_F%C5%91iskola
http://oldwww.uni-miskolc.hu/uni/univ/tortenet/index.html
http://www.uni-miskolc.hu/public/index.php?page_id=76
http://www.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=71
http://www.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=71
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