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Jelölések 

 Adatlapon táblázatot jelöl. 

 Adatlapon adatcsoportot jelöl. 

 A leírás elektronikus adatlapra vonatkozik. 

 A leírás papír adatlapra vonatkozik. 

 

Táblázatjegyzék 
1. táblázat. Az adatlapok áttekintése 7 
2. táblázat. Milyen adatlapot töltenek ki a különböző intézmények? 8 



STA2005 -Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez 

5 

I. Felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtő modul 
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Az adatszolgáltató rendszer elemei 

A statisztikai adatok szintjei és kapcsolatai 
A statisztikai rendszernek négy megfigyelési szintje van: 

• intézmény; 

• kar; 

• képzési hely; 

• tagozat. 

A tagozat a képzés formája. Az intézmény statisztikai adatainak legalsó szintje. 
Tagozatonként kell közölni például a hallgatói létszámot, a hallgatói juttatásokat és 
térítési díjakat, a szerzett végzettségeket. Minden tagozatnak képzési helyhez kell 
kapcsolódnia. 

A képzési hely a felsőoktatási intézmény szervezeti egysége. A felsőoktatási intézmény 
karokra tagozódhat. A kar működhet az intézmény székhelyén vagy székhelyen kívül. A 
képzési hely alatt értjük a karhoz tartozó, annak feladatát ellátó egységet, amely 
működhet a kar székhelyén vagy a székhelyén kívül. A képzési hely szintjén kell 
megadni az oktatói adatokat és a képzési helyhez kapcsolódó kollégiumi adatokat. A 
képzési helyhez kapcsolódó tagozatok adatainak összesítése adja az egy képzési hely 
hallgatói adatait. 

Minden képzési hely egy karon keresztül kapcsolódik az intézményhez. Ha az 
intézmény képzési helye nem kapcsolódik szervezetileg karhoz, akkor is egy formális 
kvázi kar-adatlap létrehozásával kell a kapcsolatot biztosítani. A karhoz kapcsolódó 
képzési helyek adatainak összesítése adja a kar (kvázi kar) oktatói és hallgatói adatait. 

Az intézmény statisztikai adatait a karok adatainak összesítése adja. 
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Az adatlapok típusai és kapcsolataik 

Az adatlapcsalád 
Az adatlapok rendszert alkotnak, s közöttük összefüggések vannak. Az adatlapok szerkezete 
azonos, a jelölések következetesek. A teljes felsőoktatásstatisztikai-adatgyűjtést egyetlen 
adatlapcsalád kitöltése valósítja meg. 

A táblázatok és az adatcellák (kitölthető vagy kitöltendő adathelyek, rubrikák) egyedi 
azonosítókat viselnek. Ez az azonosítórendszer a teljes adatlaprendszerben egységes: 
bármelyik adatcella azonosítható a táblázat azonosítójával és a cella sor- és oszlopszámával. 
Az útmutatóban és az adatbázisban is ugyanez a cella azonosítója. 

A táblázatok azonosító száma az adatlaptól független és nem követ sorrendet, mivel új 
táblák keletkezhetnek, mások megszűnhetnek a használat folyamán. 

Az intézményi adatlap 

Valamennyi felsőoktatási intézmény kitölti az Adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmény 
tevékenységéről címet viselő (STA1INT) adatlapot. Ehhez az adatlaphoz csatlakozik az 
intézmény összes többi adatlapja. 

Adatlapfajták 

Négy különböző adatlap – a megfigyelés intézményi, kari, képzési helyi és tagozati 
szintjén – részletezi az egyes szinteken folyó tevékenységeket. Az intézmény karonként (és 
kvázi karonként), képzési helyenként és tagozatonként tölt ki adatlapokat, minden lapból 
legalább egyet (legtöbbször azonban többet). 

1. táblázat. Az adatlapok áttekintése 

 

azonosító cím tartalom 

STA1INT Adatszolgáltatás a felsőoktatási 
intézmény tevékenységéről 

Intézményenként egy 

STA2KAR Adatszolgáltatás a felsőoktatás 
kari adatairól 

karonként (és kvázi karonként), 
de legalább egy 

STA3KEP Adatszolgáltatás a felsőoktatás 
képzési helyeiről 

képzési helyenként, de legalább 
egy 

STA4TAG Adatszolgáltatás a felsőoktatás 
tagozatairól 

tagozatonként, de legalább egy 

 

STA4TAGokl Adatszolgáltatás a felsőoktatás 
tagozatairól (oklevelesek) 

tagozatonként, de legalább egy  
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Az adatlapok egymáshoz kapcsolódása 
Az 1. ábrán látható, hogy az adatlapok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Minden adatlap 
hivatkozik arra az adatlapra, amelyikhez tartozik, kivétel az STA2KAR adatlap, amelyen 
nincs hivatkozás, mert mindegyik az STA1INT adatlaphoz kapcsolódik. A vonal jelenti a 
hivatkozást (felfelé). 

A kitöltött adatlapokat sorszám azonosítja. Az 1. sorszámú adatlap az intézmény adatlapja. 
A fölöttes adatlapra a fölöttes adatlap sorszámával kell hivatkozni. 

 

1. ábra. Az adatlapok kapcsolódása 

Az adatlapok kitöltése 
A többszintű statisztikai megfigyelési rendszerben minden adatot csak egyetlen 
megfigyelési szinten kell számbavenni, a magasabb szinteken pedig összesíteni (és 
ellenőrizni). 

Nagyon fontos, hogy az alárendelt adatlapokon különösen gondosan kell megadni a 
fölérendelt adatlap sorszámát. 

Az adatgyűjtés fogalmai és kategóriái megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 

Az adatlapokat újonnan felülvizsgáltuk. Az adatszolgáltatás semmi lényegesben nem 
változott, ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint eddig. A táblázatok felirataiban 
igyekeztünk az adatok ellenőrzéséhez segítséget nyújtani (különböző táblák azonos tartalmú 
adatainál). Az adatok tartalmának pontosításához segítséget ad a fogalmak meghatározását 
is tartalmazó Melléklet. 

Intézmény

Kar

Képzési hely

Tagozat

Intézmény

Kar

Képzési hely

Tagozat
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Milyen adatlapokat töltenek ki a különböző intézmények? 

Adatlaptípusok 
Az adatlapcsomagban valamennyi adatlaptípus megtalálható. Az intézmény a teljes 
adatlapcsomagból minden adatlaptípusból annyit tölt ki, amennyi szükséges: 

• minden intézmény kitölt egy (és csak egy) intézményi adatlapot (STA1INT); 

• minden intézmény kitölt legalább egy kar típusú adatlapot (STA2KAR, akkor is, 
ha nincs kar szervezeti egysége, ekkor ezt kvázi karnak nevezzük). A karon (kvázi 
karon) keresztül kapcsolódnak a képzési helyek az intézményhez; 

• minden kar (kvázi kar esetén az intézmény) kitölt legalább egy képzési hely 
adatlapot (STA3KEP), amit a hozzá tartozó kari laphoz kell kapcsolni; 

• minden képzési hely (kar/kvázi kar/intézmény) kitölt legalább egy tagozat 
adatlapot (STA4INT), amely tagozat a képzést végző képzési helyen működik. 

A következő példákban négy mintaintézmény található, hogy azok hány és milyen 
adatlapot töltenek ki. 

1. példa: Intézmény, egy kar, egy képzési hely két tagozattal 

 Intézmény Kar Képzési hely Tagozat 

Minta Egyetem I. X    

 Építész Kar  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

   levelező tagozat    X 

 

2. példa: Intézmény, két kar, egy-egy képzési hely székhelyen és egy a székhelyen kívül, 
egy, egy, illetve két tagozattal 

 Intézmény Kar Képzési hely Tagozat 

Minta Egyetem II. X    

 Bölcsész Kar  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

 Tanárképző Kar  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

  képzési hely székhelyen kívül   X  

   nappali tagozat    X 

   levelező tagozat    X 
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3. példa: Intézmény, nincs kar (=kvázi kar van), egy képzési hely egy tagozattal 

 Intézmény Kar Képzési hely Tagozat 

Minta Főiskola X    

 Kar (kvázi kar)  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

 

4. példa: Intézmény, egy kar, egy székhelyen és két székhelyen kívüli képzési hellyel; 
kettő, egy, illetve egy tagozattal 

 Intézmény Kar Képzési hely Tagozat 

Minta Főiskola X    

 Jogi Kar  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

   levelező tagozat    X 

  képzési hely székhelyen kívül   X  

   nappali tagozat    X 

  képzési hely székhelyen kívül   X  

   nappali tagozat    X 

2. táblázat. Milyen adatlapot töltenek ki a különböző intézmények? 
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Az adatlapok kitöltése 

A kitöltés megtervezése  

• Mérje fel, milyen adatlapokat kell kitölteni, melyikből hányat! 

• Tervezze meg papíron az adatlapok sorrendjét (lajstromban) és ezek kapcsolatait! 

Az adatlapok kitöltésének a sorrendje: 

• Töltse ki az intézményi lap (STA1INT) első oldalán az intézményi adatokat! 

• Töltse ki a (2) sorszámú kari adatlap első oldalán a kari adatokat! 

• A megtervezett sorrend szerint vegye fel az összes többi adatlapot. 

• A felvett adatlapokon töltse ki a hivatkozásokat és a leíró adatokat! 

• A képzési hely esetén a címadatokat ki kell tölteni a képzési hely adatcsoportban 
(cím vagy hivatkozás)! Ha a képzési hely címe már egy másik képzési hely 
adatlapon szerepel, akkor elegendő a címet tartalmazó adatlap sorszámát 
hivatkozásként megadni. 

A fenti sorrend betartása a szerkezeti hibák elkerülése, valamint az adatlapok azonosítása 
és a többszörös kitöltés miatti felülírási zavarok elkerülése miatt fontos. 

A szerkezet felállítása után a többi adathely kitöltését értelemszerűen az adatgyűjtés és az 
adatok közötti összefüggések logikája szerint érdemes elvégezni (ez általában egyezik a 
táblázatok fizikai sorrendjével). 

Az intézmény kari, képzési helyi vagy tagozati adatait kitöltheti maga az intézmény vagy 
a kar, a képzési hely is. Ha az utóbbi szerint történik az adatszolgáltatás, akkor az 
intézmény a képzési helyek által rögzített adatokat saját változatába beemelheti. A 
kapcsolatot a kar- vagy a képzésihelyazonosítók jelentik, azaz, az adatok bemásolását is 
ezek az azonosítók vezéreljék. 

Az adatlapok kitöltése székhelyen kívüli képzési hely esetén 
Több helyről is lehet az intézmény adatait összegyűjteni. Tipikus esete ennek, amikor 
egy intézmény kara a székhelyen kívül végez képzést. Ennek a képzési helynek az 
adatait az adott helyen lehet rögzíteni, és a rögzített adatokat azután az intézmény adatai 
közé beilleszteni. 

Az intézmény rögzíti az intézmény székhelyén működő kar, képzési hely és az ezekhez 
tartozó tagozatok adatait. Az intézmény székhelyén kívüli képzési hely rögzíti a saját 
képzési hely és tagozatainak adatait. A megkötés ilyenkor az, hogy képzési hely az 
intézmény adatlapját csak azonosító szinten tölti ki. Ha intézmény székhelyen kívül van 
a kar is, akkor a kar adatlapot teljesen kitölti, ha nem, akkor csak a kar azonosítót. Az 
adatlapok a kitöltött azonosítók alapján lesznek párosítva, beillesztve. 
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A 2. példában bemutatott minta intézmény szerkezete: 

 Intézmény Kar Képzési hely Tagozat 

Minta Egyetem II X    

 Bölcsész Kar  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

 Tanárképző Kar  X   

  képzési hely székhelyen   X  

   nappali tagozat    X 

  képzési hely székhelyen kívül   X  

   nappali tagozat    X 

   levelező tagozat    X 

 

Példánkban a Tanárképző kar a székhelyen kívül is működik. Az intézmény a következő 
adatlapokat tölti ki: 

  1 intézmény: Minta Tudományegyetem (MINTA), 1. sorszámú 
  1 kar: Bölcsész Kar (BTK), 2. sorszámú 
  1 képzési hely: képzési hely székhelyen, 3. sorszámú 
  1 tagozat: nappali tagozat, 4. sorszámú 
  1 kar: Tanárképző Kar (TK), 5. sorszámú 
  1 képzési hely: képzési hely székhelyen, 6. sorszámú 
  1 tagozat: nappali tagozat, 7. sorszámú 

A Tanárképző Kar székhelyen kívüli képzési hely a következő adatlapokat tölti ki: 

  1 intézmény: Minta Tudományegyetem (MINTA), 1. sorszámú 
  1 kar: Tanárképző Kar (TK), 2. sorszámú 
  1 képzési hely: székhelyen kívüli képzési hely, 3. sorszámú 
  1 tagozat: nappali, 4. sorszámú 
  1 tagozat: levelező, 5. sorszámú 

A fenti adatlapok között a kapcsolatot a MINTA és a TK azonosítók fogják 
megteremteni, és az adatok beillesztésekor a „székhelyen kívül” rögzített adatok 
hozzákapcsolhatók az intézmény többi adatához. A beillesztés előtt az intézmény 
adatlapjainak száma 7 volt, a beillesztés után 10 lesz, mivel hozzáadódott a 3 új adatlap 
(a közös adatlapok, most például az intézmény adatlap, kar adatlap nem kerülnek 
felvételre). A beillesztett adatlapok sorszáma a fogadó sorszámozásnak megfelelően 
kell módosítani. 

Beillesztés után a sorszámok: 

  1 intézmény: Minta Tudományegyetem (MINTA), 1. sorszámú 
  1 kar: Bölcsész Kar (BTK), 2. sorszámú 
  1 képzési hely: képzési hely székhelyen, 3. sorszámú 
  1 tagozat: nappali tagozat, 4. sorszámú 
  1 kar: Tanárképző Kar (TK), 5. sorszámú 
  1 képzési hely: képzési hely székhelyen, 6. sorszámú 
  1 tagozat: nappali, 7. sorszámú 
  1 tagozat: levelező, 8. sorszámú 
  1 képzési hely: képzési hely székhelyen kívül, 9. sorszámú 
  1 tagozat: nappali, 10. sorszámú 
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Az adatlapok felépítése 

Adatlap fej 
OSAP Az adatlap OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) nyilvántartási száma. 
Adatlap típus Az adatlap azonosítója és címe, az adatlapnak az adatgyűjtésben játszott szerepét 

megadó szöveg, például az STA2KAR Adatszolgáltatás a felsőoktatás kari adatairól 
adatlap. 

Az intézmény 
azonosítója 

Az adatszolgáltató intézmény rövid neve, amelyet a kitöltőnek be kell írni az 
adatcellába. 

Ezen adatlap 
sorszáma 

A kitöltött adatlap lajstrombeli sorszáma. A STA1INT adatlap sorszáma kötelezően 1. 
A többi adatlap sorszámozása folyamatos, egyedi sorszám. 

Az adatlap 
neve 

A kitöltött adatlapot megnevező név. A kitöltött adatlapok lajstromában az azonos 
típusú adatlapok e névvel különböztethetők meg. Az intézmény adatlap neve az 
intézmény rövid neve, a kar adatlap neve a kar rövid neve, a képzési helyadatlap neve a 
névcella, és a tagozat adatlap neve a tagozatcella tartalma. 

Az adatszol-
gáltatás 
dátuma 

Az az időpont, amikor az adatok felvétele (számlálás) történt. Előre kitöltött adatcella. 

Fölöttes 
adatlap 
sorszáma 

Ez az adatcella tartalmazza annak az adatlapnak a sorszámát, amelyhez az adatlap 
kapcsolódik, illetve amelyiknek ez a kiegészítő adatlapja. Adatlaponként más és más 
lehet. 
• A STA2KAR adatlapon nem szerepel ez az adatcella, mert az adatlap az 

intézményhez tartozik, s így ezen az adatlapon mindig 1 állna. 
• A STA3KEP adatlap hivatkozik a ka radatlapra. 
• Az STA4TAG adatlap a képzési hely tagozat szerinti hallgatói létszámadatait 

tartalmazza. A tagozat adatlap a képzési hely adatlapra annak sorszámával 
hivatkozik. 

Az adatszol-
gáltató 
intézmény 
felelős 
vezetőjének 

neve, beosztása, telefonszáma, aláírása. 

A kitöltő neve, beosztása, telefonszáma. 
Kelt A kitöltés dátuma, az az időpont, amikor az erre jogosult személy (az adatszolgáltató 

intézmény felelős vezetője) az adatlapot hitelesítette. 
Bélyegző A kitöltő intézmény bélyegzője. 
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Adatterület 
Az adatterületen elemi adatok együtteséből álló adatcsoportok és táblázatok találhatók. 

Elemi adat 
 
 
 
 

Az adatlap értelmesen tovább nem bontható adathelye – a továbbiakban adatcella – és annak 
felirata. A felirat az adatcella neve, annak tartalmára, esetleg mértékegységére utaló szöveg. 
Az adatlapról rögzítésre, továbbításra és feldolgozásra kizárólag az adatcellák tartalma kerül. 

 Az adatcella jellege szerint lehet: kitöltendő, letiltott. 

A kitöltendő adatcellákba írandók be az elemi adatok. 

Adatcella típus Kitöltés 

megadandó_szöveg kötelező kitölteni, bármilyen szöveg vagy szám lehet 

megadandó_pozitív_egész kötelező kitölteni, bármilyen pozitív egész szám lehet 

pozitív_egész pozitív egész szám (pl. oktatók száma) 

nagy_pozitív_egész bármilyen pozitív egész szám (pl. ösztöndíj összege) 

pozitív_szám pozitív szám (tizedes) beírása (pl. teljes munkaidőre 
átszámított létszám a tizedes jegyekkel), megjelenítése 2 
tizedes jegyre kerekítve 

szöveg tetszőleges szöveg (betűk, számok és jelek) beírása 

telefonszám telefonszám beírása, tartalmazhat számot, kötőjelet és () 
zárójeleket 

irányítószám pozitív négyjegyű szám 

választó egérrel kettős kattintásra feljövő listából való választással 
vagy a listában szereplő érték beírásával; nem megfelelő 
értéknél üzen 

Letiltott adatcella többféle lehet:  

• benne előre megadott adat szerepel, a többi adattal együtt feldolgozásra kerül 
(pl. Az adatszolgáltatás dátuma). 

• Az adatcella üres és nem is kerülhet bele adat  
(pl. az STA1INT adatlapon lévő a04t08s02o04 adatcella). 

• Számított adatcellába más kitöltött adatcellák értékeiből számított értéket 
(pl. összeg) kell beírni. (az adatlapon jelzésszerűen látható, honnan mit kell 
átvenni). 

 

Adatcsoport 

Az adatcsoportot keret határolja el az adatlap többi részétől. Az adatcsoport feliratból (pl. 
Intézmény), adatcsoport-azonosítóból és egy vagy több elemi adatból áll. Az adatcsoport 
azonosítója egy a betűt követően az adatlap sorszáma (a02) és egy g betűt követő 
kétjegyű egész szám (g05), pl. az STA3KEP adatlapon a Képzési hely adatcsoport 
azonosítója: a03g03. 
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Táblázat 

Minden táblázatot azonosító kód jelöl: az adatlap azonosítója egy a betűt követően az 
adatlap sorszáma (a01) és egy t betűt követő kétjegyű egész szám (t02). Például az 
STA4TAG adatlapon a PhD-DLA szervezett képzésben… nevű táblázat azonosítója 
a04t02. A táblázat neve megnevezi a megfigyelési egységet, a gyűjtött adatokat és 
rendszerezésük módját. 

Hivatkozás oszlopra: o01, o02, o03 stb.; sorra: s01, s02, s03 stb. 

A táblázat első egy vagy több sora az oszlopfej, amely az oszlopok feliratát tartalmazó 
fejrovatokból áll, ugyanígy első egy vagy több oszlopa a sorfej, amely a sorok feliratát 
tartalmazó fejrovatokból áll. 

Az oszlopfej után következik az oszlopokat azonosító sor, amely oszlopazonosító 
cellákból áll. Az oszlopazonosító cellák 1-gyel kezdődő növekvő sorszámot tartalmaznak 
(ahol kell, ott  =-jellel kapcsolva az oszlop adatainak kitöltésére vonatkozó jelzés is áll).  

Ugyanígy a sorfej (benne, ahol kell, ott – esetleg – =-jellel kapcsolva a sor adatainak 
kitöltésére/kiszámítására vonatkozó jelzés is áll) után következik a sorokat azonosító 
oszlop a sorazonosító cellákkal. Ezek a számok szerepelnek a képletekben és a kitöltési 
utasítás hivatkozásaiban. 

Az oszlopokat azonosító sor után következnek a táblázat törzsét alkotó, adatcellákból 
álló adatsorok, esetleges összegsorok. Az adatsor első oszlopában lévő adatcella 
tartalmazza a sor feliratát.  

A sorokat azonosító oszlop után következnek a táblázat törzsét alkotó, adatcellákból álló 
adatoszlopok, esetleges összegoszlopok. 

Az adatcella azonosítása 

Táblázatbeli adatcella azonosítása a táblázat azonosítóval, a sorazonosítóval és az 
oszlopazonosítóval történik. Például az STA1INT adatlapon lévő a04t02s01o01 
adatcella az a04t02 táblázat első sorában és első oszlopában lévő adatcellát jelenti.  

Az adatcsoport celláit az adatcsoport azonosító után c betűt követően egy sorszám 
jelöli, pl. a település irányítószáma: a03g03c03. 

Az adatsorok szerkezetet alkothatnak 

A táblázat sorai többszintű szerkezetet alkothatnak. A szerkezetben való megjelenítés 
támogatja az áttekinthetőséget, az adatok megadását és az ellenőrzést. 

Egy szerkezet egy fősorból – a 0. szint – és szintekből áll. Vegyük példának az 
STA1INT adatlapon lévő a01t24 Összesített hallgatói adatok táblázatot. 

Minden szinten a felirat a szintszámnak megfelelő számú ponttal ( „.”) kezdődik, és a 
nagyobb szintszámú szint felirata beljebb kezdődik a fölötte lévő szinthez képest. 

Az 1. szintű sorok felirata „.  ebből…” és a fölöttük lévő, hozzájuk legközelebb eső 0. 
szintű sor részletezését adják, nem mindig teljeskörűen. Összegük NEM kell, hogy 
megegyezzék a 0. szinten lévő értékekkel. 

A további részletezés hasonló módon folytatódik a 2. és a további szinteken. A 2. szinten lévő sorokat az 
„.  .  ebből…” feliratok jelölik és a fölöttük lévő, hozzájuk legközelebb eső 1. szintű sor részletezését 
adják. 
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Az adatsorok összefüggése 

Az „. ebből…” feliratú sorok mindig a felirat fölött lévő, legközelebbi nem „.”-tal 
kezdődő adatsort részletezik (pl. STA1INT adatlap t25 táblázat, ld. fentebb is), az „.  . 
ebből…” feliratúak pedig a fölöttük lévő, legközelebbi „.  ebből…” sort. Az „.  
ebből…” sorok összege NEM mindig kell, hogy egyenlő legyen az összesen sorban 
szereplő értékekkel. Ahol mégis így van, az összeg adatsor feliratában szerepel, hogy 
mely sorok összege. 

Az adatoszlopok összefüggése 

Az „Ebből” feliratú oszlopok mindig az aktuális fejrovattól balra álló oszlop 
részletezését adják. Pl. az STA3KEP adatlapon a a03t15 táblázatban az Összesen oszlop 
részletezése. 

„Összesen” sor/oszlop 

A táblázatokban vannak számított adatcellákat tartalmazó összesen sorok és/vagy 
oszlopok. Az Összesen sorba rendszerint az oszlopfej felirata szerint meghatározott, az 
egyes sorokba beírt megfelelő értékek összege kerül. Pl. a STA3KEP adatlapon lévő 
a03t15 táblázatban az Összesen sor első cellájába (a03t15s05o01) az első oszlop s01, 
s02, s04 celláiba írt értékek összege kerül. Az ettől eltérő esetekben külön le van írva az, 
hogy mi kerül az Összesen sorba/oszlopba. 

Oldal fejléc és lábléc  
  A nyomtatott adatlapokon fejléc és lábléc van. A fejlécben az adatlapazonosítót és az 

oldalszámot tartalmazza, ez utóbbit oldalszám/összoldal formában. 
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II. Az adatszolgáltatás általános tudnivalói  

Az adatszolgáltatási kötelezettség 
Az adatszolgáltatás minden államilag elismert felsőoktatási intézménynek kötelező. 
A statisztikai adatszolgáltatás kötelezettségét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény végrehajtásáról évente megjelenő Kormányrendelet, továbbá az előzőek alapján 
évente elrendelésre kerülő Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 
Kormányrendelet szabályozza. Az adatszolgáltatás kötelezettségét a Kt. (40. § 5. bek) is 
rögzíti. A felsorolt szabályok értelmében „az adatszolgáltatás kötelező”. Az 
adatszolgáltatás statisztikai célra történik! Megtagadása, valótlan adatok közlése, 
valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga 
után! 

A kitöltő személy feltüntetése az adatlapokon 
A kitöltő személy megismerése azért szükséges, hogy az adatrögzítésért, ill. 
feldolgozásért felelős szervezet az adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő 
kérdésekben vele tarthasson kapcsolatot. 

A kitöltéshez szükséges adatforrások, dokumentumok összegyűjtése 
A statisztikai adatgyűjtés alapdokumentumai a következők: 

• hallgatói nyilvántartások (bizonylat értékű intézményi nyilvántartások), törzslapok; 
• alkalmazottak nyilvántartása (az intézmény bizonylat értékű hivatalos 

nyilvántartása az alkalmazottakról). 

A kitöltendő adatlapok jegyzékének elkészítése  
A kitöltendő adatlapok jegyzékének elkészítése A kitöltött adatlapok lajstroma 
táblázat kitöltésével (STA1INT adatlap) történik. Első alkalommal érdemes 
„piszkozatot” készíteni, mert ez egyben a munka megtervezésének vázlata is. Az 
adatlapok kiválasztásához és kitöltésük sorrendjének eldöntéséhez ajánljuk a 2. 
táblázatban (lásd a 8. oldalon) felsorolt példákat. A példákban szereplő adatlapokhoz 
sorrendje az adatlapok célszerű kitöltési sorrendjét is mutatják. 

Az adatlapok azonosítása és az adatlap kapcsolatok jelölése 
Az adatlap kitöltését az intézményazonosító megadásával kell kezdeni!  

 Papír adatlap esetén minden adatlapra rá kell írni az intézmény azonosítót és fel kell tüntetni 
az adatlap lajstrombeli sorszámát. 

A címadatokat minden képzési helynél csak egyszer kell kitölteni, az azonos helyen 
történő képzési helyek STA3KEP lapjain csak hivatkozni kell a címet tartalmazó képzési 
hely adatlap sorszámára, amelyiknél egyszer már kitöltötték a címadatokat. 

Minden kapcsolatos adatlapon és kiegészítő adatlapon először ki kell tölteni a 
kapcsolatokat jelölő adatcellákat! 

A papír adatlapok kitöltése 
Az adatlapokat golyóstollal vagy írógéppel kell kitölteni. A szöveges részeket (pl. név, 
cím) jól olvasható nyomtatott betűkkel kell kitölteni. 
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Az adatok ellenőrzése 

 Az adatok gondos ellenőrzése fontos, mert az adatrögzítés utáni hibajavítás az 
adatfeldolgozónak és az intézménynek is többletfeladatot jelent. Ezért a kitöltőnek 
ellenőriznie kell a kitöltés és a számítások helyességét. Ez utóbbihoz segítséget ad a részletes 
kitöltési útmutató. 

 

Hitelesítés, elküldés 

 Az adatlapokat hitelesíteni kell az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének és 
gazdasági vezetőjének aláírásával, az intézmény bélyegzőjével és a keltezéssel. A hitelesített 
adatlapok egy példánya az intézménynél marad, s azt az irattározás szabályai szerint meg 
kell őrizni. Egy példányt a fenntartónak, egy példányt az adatgyűjtést végző szervezetnek 
kell elküldeni. 
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III. Útmutató az egyes adatlapok kitöltéséhez 
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Adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmény tevékenységéről – STA1INT 

    Intézmény adatcsoport (a01g01) 

Intézmény 
azonosító 

Az adatszolgáltatónak az Oktatási Minisztérium szerinti azonosítója, amelyet a 
kitöltőnek be kell írni az adatcellába. Értéke az intézmény nevének rövidítése. Az 
intézmények listáját a Melléklet tartalmazza.  

    Kitöltők adatai (a01g02) 

     A kitöltött adatlapok lajstroma 

  Ez a táblázat foglalja össze a kitöltött adatlapokat. Az adatlapok kitöltését követően a 
lajstromba be kell jegyezni az adatlapokat egy-egy sorba. Az utolsó oszlopba írt szám 
lesz az adatlap sorszáma, amit rá kell írni az adatlap minden oldalára. 

Az adatlap sorában a típusnak megfelelő oszlopba X-et kell írni. Az Összesen sorban 
összegezni kell az egyes adatlapfajtákat. 

Ha betelik a lajstrom, akkor fénymásolja le az oldalt úgy, hogy a másolaton csak a 
lajstrom táblázata legyen, és folytatódó sorszámozással töltse ki. Ezt a lapot is 
hitelesítse aláírással és bélyegzővel. 

     Összesített hallgatói adatok (a01t24) 

Intézmény szintű összesen adatokat, azaz az intézményhez kapcsolódó karok összesített 
adatait tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

     Összesített oktatói adatok (a01t25) 

Intézmény szintű összesen adatokat, azaz az intézményhez kapcsolódó karok összesített 
adatait tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

     Számítógépek összesen (a01t34) 

Intézmény szintű összesen adatokat, azaz az intézményhez kapcsolódó karok összesített 
adatait tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

     Internethozzáférés típusa (a01t35) 

Intézmény szintű összesen adatokat, azaz az intézményhez kapcsolódó karok összesített 
adatait tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 
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Adatszolgáltatás a felsőoktatás kari adatairól – STA2KAR 

Minden felsőoktatási intézményben karonként egy-egy adatlapot kell kitölteni, 
intézményenként legalább egyet. 

   Kar (a02g01) 
Kar 
azonosító 

Az adatszolgáltatónak az Oktatási Minisztérium szerinti azonosítója, amelyet a 
kitöltőnek be kell írni az adatcellába. Értéke az intézmény azonosító, kötőjel, kar 
nevének rövidítése. Az intézmények és a karok listáját a Melléklet tartalmazza. Ha az 
intézménynek nincs kari szervezeti egysége, akkor a képzési helyeket egy kvázi karon 
keresztül kell az intézményhez kapcsolni. Az egyéb kari szintű egységeket a Melléklet 
intézményi listája tartalmazza.  

   Kitöltők adatai (a02g02) 
 

     Összesített hallgatói adatok (a02t22) 

Kar szintű összesen adatokat, azaz a karhoz kapcsolódó képzési helyek összesített adatait 
tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

     Összesített oktatói adatok (a02t23) 

Kar szintű összesen adatokat, azaz a karhoz kapcsolódó képzési helyek összesített adatait 
tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

     Számítógépek összesen (a02t36) 

Kar szintű összesen adatokat, azaz a karhoz kapcsolódó képzési helyek összesített adatait 
tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

     Internethozzáférés típusa (a02t37) 

Kar szintű összesen adatokat, azaz a karhoz kapcsolódó képzési helyek összesített adatait 
tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 
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Adatszolgáltatás a felsőoktatás képzési hely adatairól – STA3KEP 

Minden felsőoktatási intézményben képzési helyenként egy adatlapot kell kitölteni, 
intézményenként legalább egyet. 

Minden képzési hely adatlapot kar típusú adatlaphoz kell kapcsolni. A kapcsolatot a kar 
típusú adatlap sorszáma képviseli. 

   Kar adatai (a03g01) 
Kar 
azonosító 

Az adatszolgáltatónak az Oktatási Minisztérium szerinti azonosítója, amelyet a 
kitöltőnek be kell írni az adatcellába. Értéke az intézmény azonosító, kötőjel, kar 
nevének rövidítése. Az intézmények kari listáját a  melléklet tartalmazza. Ha az 
intézménynél nincs kar szervezeti egység, akkor a képzési helyeket egy kvázi karon 
keresztül kell az intézményhez kapcsolni. A megadott listában nem található kar 
felvétele – elektronikus adatszolgáltatás esetében – csak az Oktatási Minisztérium 
Statisztikai Osztályával történő egyeztetés után lehetséges. 

Kar adatlap 
sorszáma 

Annak a karnak a sorszáma, amelyhez a képzési hely kapcsolódik. 

 Képzési hely (a03g02) 

Ha a képzési hely neve a megadott listában nem található annak  felvétele – 
elektronikus adatszolgáltatás esetében – csak az Oktatási Minisztérium Statisztikai 
Osztályával történő egyeztetés után lehetséges. 

A képzési hely címét nem kell kitölteni, ha a képzési hely a kar székhelyén működik. 

A képzési hely címét ki kell tölteni, ha a képzési hely a kar székhelyén kívül működik. 

A képzési hely címe automatikusan töltődik ki, a város nevén kívül a többi adat 
módosítható. 

Ha egy címen több kar (képzési hely) működik, akkor a címet elegendő egyszer 
megadni, a többi adatlapon elegendő a hivatkozást (a képzési hely adatlapjának 
sorszámát) megadni. 

   Kitöltők adatai (a03g03) 

   Összesített hallgatói adatok (a03t26) 

Képzési hely szintű összesen adatokat, azaz a képzési helyhez kapcsolódó tagozatok 
összesített adatait tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 

   Összesített oktatói adatok (a03t27) 

Képzési hely szintű összesen adatokat, azaz az a03t15 táblázat összesen értékeit 
tartalmazza. 

Az összesített adatok az ellenőrzést segítik, kézi kitöltésnél a kitöltő dönt arról, hogy 
elkészíti-e vagy sem. 
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   Oktatók létszáma (a03t15) 

a03t15s03 A teljes munkaidősre átszámított részmunkaidős oktatóknál a következő szorzókat kell 
alkalmazni: 
 pl. 4 órás részmunkaidő esetén 0,5 (4/8) 
   6 órás részmunkaidő esetén 0,75 (6/8). 

Összefüggés táblázaton belül: 

a 6-22. sor nem nagyobb az 1. sornál 

a 14. és a 15. oszlop minden sora nem nagyobb a 13. oszlop sorainál 

s01o14 = s06o13 (női oktatók száma) 

s01o15 = s08o13 (nyugdíjas oktatók száma) 

Összefüggés más táblázatokkal: 

t15s07o13 = t18s01o01 + t18s02o01 (30 évesnél fiatalabbak) 

t15s06o13 = t18s11o02 (nők) 

 

   Nem oktatók száma (a03t16) 

a03t16s03 A teljes munkaidősre átszámított részmunkaidős nem oktatóknál a következő szorzókat 
kell alkalmazni: 
 pl. 4 órás részmunkaidő esetén 0,5 (4/8) 
   6 órás részmunkaidő esetén 0,75 (6/8). 

Összefüggés táblázaton belül: 

Kutatók száma nem nagyobb az összesennél  

   Oktatók száma korév szerint (a03t18) 

Minden teljes és részmunkaidős oktatót a táblázatban szerepeltetni kell. 

Életkor: az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1. és december 31. között 
betöltött életkor. Például ha valaki 1956-ban született, akkor az 2000-ben 44 éves, így a 
40-44 éves sorban kell szerepeltetni. 

Összefüggés táblázaton belül: 

nők száma nem nagyobb, mint a teljes munkaidős összesen  

Összefüggés más táblázatokkal: 

t18s11o01 = t15s01o13 (teljes munkaidős oktatók) 

t18s11o02 = t15s06o13 (nők) 

t18s11o03 = t15s02o13 (részmunkaidős oktatók) 
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   Saját fenntartású kollégiumban lakó hallgatók száma (a03t19) 

A táblázat a képzési hely kollégiumi adatait tartalmazza. 

A férőhelyek számát a képzési hely (kar) által igénybevehető férőhelyek száma alapján 
kell megadni, nem pedig a kollégium tényleges összes férőhely száma szerint. 

 Ha nem lenne elegendő az üres sorok száma, akkor másolja le az adatlapot és folytassa a 
kitöltést. Az összesen sorokat csak a táblázat utolsó lapján töltse ki. Kérjük, hogy a 
lajstromban az adatlap sorszámának bekarikázásával jelezze, hogy kiegészítő lapot 
fűzött az adatlaphoz. 

Összefüggés táblázaton belül: 

minden sorra: o05 >= o06 és o07 (ebből nem nagyobb az összesennél) 

minden sorra: o09 >= o10 és o11 (ebből nem nagyobb az összesennél) 

  

Összefüggés más táblázatokkal: 

A képzési helyhez tartozó tagozat adatlap a04t08 táblázatának 4. sor 6. oszlopának értéke 
egyenlő az a03t19 5. és az a03t20 táblázat 3. oszlopának összegével, azaz minden 
kapcsolódó a04t08s04o06 = a03t19s[Összesen hallgatók]o05 + a03t20s[Összesen 
hallgatók]o03. Ahol, az [Összesen hallgatók] az adott táblázat utolsó előtti sorát jelenti a 
változó számú sorok miatt. 

   Egyéb fenntartású kollégiumban lakó hallgatók száma (a03t20) 

A táblázat csak a képzési hely kollégiumi adatait tartalmazza. 

 
Ha nem lenne elegendő az üres sorok száma, akkor másolja le az adatlapot és folytassa a 
kitöltést. 

 

Összefüggés táblázaton belül: 

minden sorra: o05 >= o06 és o07 (ebből nem nagyobb az összesennél) 

 

   Számítógépek összesen (a03t38) 

A táblázatban a képzési helyen oktatási célra használt számítógépek számát, ebből 
Internet kapcsolattal rendelkező gépek számát és azoknak a hallgatóknak a számát kell 
megadni, akik az adott képzési helyen oktatási célból számítógépet használnak. 

Összefüggés táblázaton belül: 

o01 >= o02 (ebből nem nagyobb az összesennél) 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az a03t26 tábla s01o06 cellájának értéke nem lehet kisebb mint ez a tábla o03 cellájának 
értéke, azaz a03t26s01o06 >= a03t38s01o03 

az a03t27 tábla s01c01 cellájának értéke nem lehet kisebb mint ez a tábla o04 és o05 
cellájának értéke, azaz a03t27>=a03t38s01o04, a03t38s01o05 

ha az a03t39 tábla nem üres, akkor a03t38s01o02 > 0 
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   Internethozzáférés típusa (a03t39) 

A táblázatban a képzési szinten használt Internet típust(okat) kell megjelölni. Több típus 
is megjelölhető! 

 

Összefüggés más táblázatokkal: 

ha a03t38s01o02 cella értéke nagyobb mint 0 (azaz a képzési hely rendelkezik Internet 
hozzáféréssel ), akkor ezt a táblát ki kell tölteni! 
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Adatszolgáltatás a felsőoktatás tagozat adatairól – STA4TAG 

Minden felsőoktatási intézményben a karhoz tartozó minden képzési helyhez 
tagozatonként egy adatlapot kell kitölteni, intézményenként legalább egyet. 

   Kar adatai (a04g01) 
Kar 
azonosító  

  A kar azonosító az intézmény azonosító, kötőjel, kar azonosító formában kell megadni. 
Az intézmények és karok listáját a Melléklet tartalmazza. 

   Képzési hely (a04g02) 
A képzési 
hely 
adatlapjának 
sorszáma 

A képzési hely adatlap sorszámának megadásával lehet a tagozat lapot a képzési hely 
adatlaphoz kapcsolni. 

Tagozat Választó cella. 
Értékkészlet:  nappali 
  esti 
  levelező 
  távoktatás 

   A hallgatók száma szakonként, évfolyamonként (a04t01) 

Változás a 
táblában 

Új oszloppal bővült a tábla. A 25. oszlopba az államilag finanszírozott I. 
évfolyamos hallgatók számát kell beírni. 

Változott a tanár szak jelölése! Lásd lejjebb! 
Létszámhoz Két szakot hallgatók csoportjának (ilyenkor két sort kell kitölteni, a két szaknak 

megfelelően) adatai esetén az első sorban az 1, a másodikban a 2 számot kell beírni.
Képzési típus Választó cella. 

Értékkészlet:  egyszakos (alapértelmezett érték) 
  kétszakos 
  párhuzamos 
  közös 

Program 
típus 

Csak egyetemi és főiskolai szinten van értelmezve. 

Választó cella. 
Értékkészlet:  alapképzés (alapértelmezett érték) 
  kiegészítő alapképzés 

Szak Választó cella. 
Értékkészlet: a szakok listáját a Melléklet tartalmazza. 

FONTOS! (Lásd a Létszámhoz oszlopot is!) A bármilyen okból két szakon 
tanulmányokat végző (kétszakos, párhuzamos, közös) hallgatók adatairól két, egymást 
követő sort kell kitölteni. Az összesítéskor az első sort vesszük figyelembe az évfolyam 
és az államilag finanszírozottak számbavételénél, ezért fontos, hogy ha csak az egyik 
szak államilag finanszírozott, akkor azt az első sorban jelentsék. 

A közös képzésben résztvevő hallgatóról az intézmény a saját szakjáról (szakjairól) ad 
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adatot. 
Tanári szak 
szak 

Ha a szak tanár szak, a program automatikusan kitölti, ha nem lehet tanár szak, akkor 
zárolja a cellát. Ha a szak tanárképes akkor ki kell választani, hogy tanár- vagy nem 
tanár szak. 
A nemzetiségi tanár szakot nem kell jelölni.  

Szint Választó cella. 
Értékkészlet:  felsőfokú szakképzés 
  főiskolai 
  egyetemi 
  szakirányú továbbképzés 

  BSc 

A BSc szintű képzésben résztvevő hallgatókat a többi táblában a főiskolai szintű 
képzéshez kell írni. 

Képzés 
nyelve 

Választó cella. Alapértelmezett értéke a magyar, nem kell megadni. 
Értékkészlet:  angol 
  német 
  francia 
  olasz 
  orosz 
  spanyol 

a04t01o21 a.) felsőfokú szakképzésben azok a hallgatók, akiknek még nincs felsőfokú 
szakképzettségük 

b.) egyéb képzésekben azok a hallgatók, akik még nem rendelkeznek egyetemi vagy 
főiskolai oklevéllel. 

a04t01o23-
o24 

A 23. oszlopba csak a teljes képzési időre beiratkozott külföldi hallgató írható be! 

Állandó lakos külföldi, aki nem kizárólag tanulási célból tartózkodik Magyarországon. 
Ha nincs ilyen adat, akkor ne töltsék ki, de a kísérőlevélben jelezzék. 

Összefüggés táblázaton belül: 

16-24. oszlopok minden sora nem nagyobb a 15. oszlop sorainál 

25. oszlop minden sora nagyobb a 9. oszlop sorainál 

új belépők és az I. évfolyamosból államilag finanszírozottak száma nem nagyobb az 
első évesek számánál ( a szakirányú továbbképzésnél nincs új belépő) 

o24 <= o23 (állandó lakos külföldi kevesebb mint az összes külföldi) 

o18 + o19 + o20 = o15 (az összes hallgatói létszámot 3 csoportba soroljuk: új belépő, 
visszalépő, folytató) 

   PHD, DLA szervezett képzésben résztvevő hallgatók évfolyam és tudományág szerint 
(a04t02) 

Tudományág Választó cella. A választható értékek listáját a Melléklet tartalmazza. 
PhD 
finanszíro-
zás módja 

Választó cella. A választható értékek listáját a Melléklet tartalmazza. 

Értékkészlet:      állami ösztöndíjas 

                           egyéb ösztöndíjas 

                            költségtérítéses 

Összefüggés táblázaton belül: 
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7-13. oszlopok minden sora nem nagyobb a 6. oszlop sorainál 

új belépők száma nem nagyobb az első évesek számánál  

o13 <= o12 (állandó lakos külföldi kevesebb mint az összes külföldi) 

o07 + o08 + o09 = o06 (az összes hallgatói létszámot 3 csoportba soroljuk: új belépő, 
visszalépő, folytató) 
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   Külföldi hallgatók száma országok szerint (a04t03) 

a04t03o11- 
o17 

Ezekben az oszlopokban szerepeltetni a kell a PHD, DLA hallgatókat is. Az állami 
ösztöndíjban részesülőket az „A”, a költségtérítéseseket a „D”, a további 
ösztöndíjasokat a megfelelő kategóriába kell szerepeltetni. 

Összefüggés a táblázaton belül: 

A 8 ösztöndíj kategória összege egyezzen meg az összesen számmal, azaz: 

o08 = o11+o12+o13+o14+o15+o16+o17+o18 

9-10. oszlop minden sora nem nagyobb a 8. oszlop sorainál 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az Összesen sor 3-6(7). oszlopának adatai megegyeznek a t01(t02) táblázat megfelelő 
külföldi hallgató adataival 

az állandó lakosok száma megegyezik a t01 és a t02 táblázat állandó lakos külföldi 
hallgatók összegével 

    A hallgatók kor szerinti megoszlása (a04t04) 

 Új belépő az az elsőéves hallgató, aki nem évismétlő, nem évhalasztó, egyben 

a.) felsőfokú szakképzésben az, akinek még nincs felsőfokú szakképzettsége; 

b.) egyetemi és főiskolai alapképzésben az, aki még nem rendelkezik egyetemi, 
főiskolai diplomával. (Nem tartoznak ide a kiegészítő alapképzésben és szakirányú 
továbbképzésben résztvevők.); 

c.) PHD, DLA képzésben az, aki még nem rendelkezik doktori fokozattal. 

Összefüggés a táblázaton belül: 

az új belépők és a nők száma nem nagyobb az összesennél 

az új belépő nők száma nem nagyobb az új belépőknél 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az adott képzési szintek összes hallgató létszáma, a nők létszáma, az új belépők száma 
megegyezik a t01 és a t02 táblázat megfelelő adataival 

   Az új belépők elővégzettsége (a04t05) 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az adott képzési szintek új belépői megegyeznek a t01, t02 és t04 táblázat új belépők 
összesen soraival 

a adott képzési szintek külföldi új belépői nem nagyobbak a t03 külföldi hallgatók 
számánál 
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 A hallgatók száma a szülő/hallgató állandó lakhelye szerint (a04t06) 

Összefüggés a táblázaton belül: 

az új belépők száma nem nagyobb az összes hallgatók számánál  

Összefüggés más táblázatokkal: 

az adott képzési szinteken a hallgatók száma megegyezik a t01 és t02 táblázat összesen 
sorainak összegével 
az adott képzési szinteken a külföldi hallgatók száma megegyezik a t03 táblázat összesen 
soraival. 
 

 A hallgatók egyéb adatai (a04t08) 

Változás a táblában! 

4 sorral bővült a tábla. Az új sorokba a fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű, GYES-en, 
GYED-en lévő, második közismereti tanár szakos hallgatók számát kell beírni. 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az adott képzési szinteken a hallgatók száma megegyezik a t01 és t02 táblázat összesen 
soraival 

az adott képzési szinteken a külföldi hallgatók és az állandó lakos külföldiek száma 
megegyezik a t01 és t02 táblázat összesen soraival 

a kollégiumban lakók összesen cellája megegyezik a képzési hely lap t19 és t20 táblázat 
összesen sorainak összegével 

   Az előző tanév hallgatólétszámának alakulása (a04t09) 

Az első oszlop a többi oszlop összege. Minden hallgatót be kell sorolni! 

   Idegen nyelv oktatás (nyelvszakos oktatásban részesülők nélkül) (a04t10) 

Egy-egy oktató és hallgató több nyelvnél is szerepelhet. 

   A hallgatók állami támogatása (a04t11) 

a04t11s01 A támogatott hallgatók száma: tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, szociális 
támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, lakhatási támogatás és egyéb támogatás 
jogcímen pénzbeli támogatásban részesülő hallgatók tényleges száma az októberi 
kifizetés vagy tervezet alapján. A hallgató egyszer kerül beszámításra, akkor is, ha több 
jogcímen is támogatásban részesül. 

A jogcímek szerinti sorokban többször is szerepelhetnek. 
a04t11s08, 
a04t11s11, 
a04t11s13, 
a04t11s15, 
a04t11s17 
 

A sorokban szereplő összegek az egy hónapra eső összes kifizetett ösztöndíj összegét 
jelentik forintban megadva. Így az átlagos ösztöndíj számítható (pl. tanulmányi 
ösztöndíj: s08o01/s03o01). 

Összefüggés más táblázatokkal: 

a támogatásban részesülő hallgatók száma kisebb, vagy egyenlő az államilag 
finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók számánál 
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a támogatásban részesülő külföldi hallgatók összege kisebb, vagy egyenlő az államilag 
finanszírozott képzésben résztvevő külföldi hallgatók számánál 
 
 

 A hallgatók által fizetett díjak és térítések (a04t12) 

Összefüggés a táblázaton belül: 

1-6. oszlopban s02 + s04 = s01 

1-6. oszlopban a 15., 17., 20., 25., 27. sorok nem nagyobbak mint az 1. sor 

1-6. oszlopban a 18., 21., 28. sorok nem nagyobbak mint a 2. sor 

1-6. oszlopban a 8-14. sorok nem nagyobbak mint a 7. sor 

1-6. oszlopban a költségtérítésesek száma lehet kevesebb, mint a költségtérítést fizetettek 
száma 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az adott képzési szintenként az összes hallgatók száma megegyezik a t01 és t02 táblázat 
megfelelő összesen soraival 

az adott képzési szintenként az államilag finanszírozott hallgatók száma megegyezik a 
t01 és t02 táblázat megfelelő összesen soraival 

az adott képzési szintenként az államilag finanszírozott és költségtérítéses külföldi 
hallgatók számának összege megegyezik a t01 és t02 táblázat megfelelő összesen 
soraival 
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Adatszolgáltatás a felsőoktatás tagozat adatairól – STA4TAGokl 

Minden felsőoktatási intézményben a karhoz tartozó minden képzési helyhez 
tagozatonként egy adatlapot kell kitölteni, intézményenként legalább egyet. 

   Oklevelet szerzett hallgatók szakok szerint (a04t13) 

Változás a 
táblában. 

A tanár szak jelölése megegyezik az a04t01 táblánál leírtakkal. 

Végzettség Választó cella. A választható értékek listáját a Melléklet tartalmazza. 
Szint Választó cella. 

(A honosított végzettségeket külön sorba kell írni, megjelölve, hogy a sorban írtakra a 
végzettség honosított-e: igen vagy nem 
Értékkészlet:  felsőfokú szakképzettség 
  főiskolai végzettség  
  egyetemi végzettség  
   szakirányú  végzettség/szakképzettség 
  PhD, DLA  
  habilitáció 

Összefüggés a táblázaton belül: 

minden sorban s06 = s10 + s11 

minden sorban s06 >= s07-09 

minden sorban s05 >= s06 

Összefüggés más táblázatokkal: 

az adott képzési szintenként a végzett hallgatók száma megegyezik a megfelelő koréves 
táblázat összesen adataival 

   Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása I. (a04t14) 

A honosított oklevelet szerzett hallgatókkal együtt, ezeket külön oszlopban is feltüntetve. 

   Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása II. (a04t28) 

A honosított oklevelet szerzett hallgatókkal együtt, ezeket külön oszlopban is feltüntetve. 

   Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása III. (a04t29) 

A honosított oklevelet szerzett hallgatókkal együtt, ezeket külön oszlopban is feltüntetve. 

   Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása IV. (a04t30) 

A honosított oklevelet szerzett hallgatókkal együtt, ezeket külön oszlopban is feltüntetve. 

   Oklevelet szerzettek kor szerinti megoszlása V. (a04t31) 

A honosított PhD-DLA oklevelet szerzettekkel együtt, ezeket külön oszlopban is 
feltüntetve. A habilitáltak külön oszlopban szerepelnek. 
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Melléklet 2 

 

Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely 

 
Azonosító Rövid név Megnevezés 
10000 BCE Budapesti Corvinus Egyetem 
10100 BCE-ÁFK Államigazgatási Főiskolai Kar 
10101 BCE-ÁFK-sz Államigazgatási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
10200 BCE-GTK Gazdálkodástudományi Kar 
10201 BCE-GTK-sz Gazdálkodástudományi Kar, képzési hely székhelyen 
10202 BCE-GTK Gazdálkodástudományi Kar, révkomáromi képzési hely 
10203 BCE-GTK Gazdálkodástudományi Kar, királyhelmeci képzési hely 
10300 BCE-TDK Társadalomtudományi Kar 
10301 BCE-TDK-sz Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
10400 BCE-KTK Közgazdaságtudományi Kar 
10401 BCE-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
10500 BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet 
10501 BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet, képzési hely székhelyen 
10600 BCE-ÉTK Élelmiszertudományi Kar 
10601 BCE-ÉTK-sz Élelmiszertudományi Kar, képzési hely székhelyen 
10700 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar 
10701 BCE-KERTK-sz Kertészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
10702 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar, beregszászi képzési hely 
10703 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar, nyárádszeredai képzési hely 
10704 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar, zentai képzési hely 
10800 BCE-TÁJK Tájépítészeti Kar 
10801 BCE-TÁJK-sz Tájépítészeti Kar, képzési hely székhelyen 
15600 BCE-D Doktori Iskola 
15601 BCE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
20000 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
20100 BME-ÉSZK Építészmérnöki Kar 
20101 BME-ÉSZK-sz Építészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
20200 BME-ÉŐK Építőmérnöki Kar 
20201 BME-ÉŐK-sz Építőmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
20300 BME-GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
20301 BME-GTK-sz Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
20400 BME-GÉK Gépészmérnöki Kar 
20401 BME-GÉK-sz Gépészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
20402 BME-GÉK Gépészmérnöki Kar, paksi képzési hely 
20404 BME-GÉK Gépészmérnöki Kar, zalaegerszegi képzési hely 
20500 BME-KSK Közlekedésmérnöki Kar 
20501 BME-KSK-sz Közlekedésmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
20600 BME-TTK Természettudományi Kar 
20601 BME-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
20700 BME-VEK Vegyészmérnöki Kar 
20701 BME-VEK-sz Vegyészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
20800 BME-VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
20801 BME-VIK-sz Villamosmérnöki és Informatikai Kar, képzési hely székhelyen 
20802 BME-VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar, révkomáromi képzési hely 
20900 BME Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ 
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Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely 

 
Azonosító Rövid név Megnevezés 
20901 BME Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ, képzési hely székhelyen 
26000 BME-D Doktori Iskola 
26001 BME-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
27000 BME-K Központi Egység 
27001 BME-K-sz Központi Egység, képzési hely székhelyen 
30000 DE Debreceni Egyetem 
30100 DE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar 
30101 DE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
30200 DE-BTK Bölcsészettudományi Kar 
30201 DE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
30205 DE-BTK Bölcsészettudományi Kar, budapesti képzési hely 
30300 DE Központi Egységek 
30301 DE Központi Egységek, képzési hely székhelyen 
30400 DE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar 
30401 DE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
30500 DE-HPFK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar 
30501 DE-HPFK-sz Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
30700 DE-KTK Közgazdaságtudományi Kar 
30701 DE-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
30800 DE-MTK Mezőgazdaságtudományi Kar 
30801 DE-MTK-sz Mezőgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
30900 DE-MFK Műszaki Főiskolai Kar 
30901 DE-MFK-sz Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
31000 DE-TTK Természettudományi Kar 
31001 DE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
31100 DE-AVK Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 
31101 DE-AVK-sz Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, képzési hely székhelyen 
31200 DE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
31201 DE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
31300 DE-FOK Fogorvostudományi Kar 
31301 DE-FOK-sz Fogorvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
31400 DE-GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 
31401 DE-GYTK-sz Gyógyszerésztudományi Kar, képzési hely székhelyen 
35300 DE-DK Debreceni Konzervatórium (kvázi kar) 
35301 DE-DK-sz Debreceni Konzervatórium (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
35600 DE-JÁI Jog- és Államtudományi Intézet (kvázi kar) 
35601 DE-JÁI-sz Jog- és Államtudományi Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
36200 DE-D Doktori Iskola 
36201 DE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
31500 DE-IK Informatikai Kar 
31501 DE-IK-sz Informatikai Kar, képzési hely székhelyen 
40000 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem 
40100 ELTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
40101 ELTE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
40102 ELTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, győri képzési hely 
40200 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar 
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Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely 

 
Azonosító Rövid név Megnevezés 
40201 ELTE-GYFK-sz Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
40202 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, nyíregyházi képzési hely 
40203 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, salgótarjáni képzési hely 
40205 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, miskolci képzési hely 
40300 ELTE-BTK Bölcsészettudományi Kar 
40301 ELTE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
40302 ELTE-BTK Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet 
40303 ELTE-BTK Bölcsészettudományi Kar, főiskolai képzési hely 
40500 ELTE-TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 
40501 ELTE-TÓFK-sz Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
40502 ELTE-TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, szombathelyi képzési hely 
40503 ELTE-TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, pécsi képzési hely 
40600 ELTE-TTK Természettudományi Kar 
40601 ELTE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
40602 ELTE-TTK Természettudományi Kar, pécsi képzési hely 
40700 ELTE Tanártovábbképző Koordinációs Központ 
40701 ELTE Tanártovábbképző Koordinációs Központ, képzési hely székhelyen 
40900 ELTE-IK Informatikai Kar 
40901 ELTE-IK-sz Informatikai Kar, képzési hely székhelyen 
41000 ELTE-PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
41001 ELTE-PPK-sz Pedagógiai és Pszichológiai Kar, képzési hely székhelyen 
41100 ELTE-TK Társadalomtudományi Kar 
41101 ELTE-TK-sz Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
41102 ELTE-TK Társadalomtudományi Kar, salgótarjáni képzési hely 
45900 ELTE-D Doktori Iskola 
45901 ELTE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
46000 ELTE-JTI Jogi Továbbképző Intézet 
46001 ELTE-JTI-sz Jogi Továbbképző Intézet, képzési hely székhelyen 
50000 KE Kaposvári Egyetem 
50100 KE-ÁTK Állattudományi Kar 
50101 KE-ÁTK-sz Állattudományi Kar, képzési hely székhelyen 
50200 KE-CSPFK Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar 
50201 KE-CSPFK-sz Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
55300 KE-D Doktori Iskola 
55301 KE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
50300 KE-GTK Gazdaságtudományi Kar 
50301 KE-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
50400 KE-MFK Művészeti Főiskolai Kar 
50401 KE-MFK-sz Művészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
55400 KE-K Központi Egység 
55401 KE-K-sz Központi Egység, képzési hely székhelyen 
60000 LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
60100 LFZE-LFZF Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, kar székhelyen 
60101 LFZE-LFZF-sz Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen 
65200 LFZF-BTI Budapesti Tanárképző Intézet (kvázi kar) 
65201 LFZF-BTI-sz Budapesti Tanárképző Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
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Azonosító Rövid név Megnevezés 
65300 LFZE-D Doktori Iskola 
65301 LFZE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
70000 MIE Magyar Iparművészeti Egyetem 
70100 MIE-MIE Magyar Iparművészeti Egyetem, kar székhelyen 
70101 MIE-MIE-sz Magyar Iparművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen 
75200 MIE-D Doktori Iskola 
75201 MIE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
80000 MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem 
80100 MKE-MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem, kar székhelyen 
80101 MKE-MKE-sz Magyar Képzőművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen 
85200 MKE-D Doktori Iskola 
85201 MKE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
90000 ME Miskolci Egyetem 
90100 ME-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
90101 ME-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
90200 ME-MAK Műszaki Anyagtudományi Kar 
90201 ME-MAK-sz Műszaki Anyagmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
90400 ME-BTK Bölcsészettudományi Kar 
90401 ME-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
90402 ME-BTK Bölcsészettudományi Kar, budapesti képzési hely 
90500 ME-CTFK Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 
90501 ME-CTFK-sz Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
90502 ME-CTFK Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, kassai képzési hely 
90600 ME-GTK Gazdaságtudományi Kar 
90601 ME-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
90700 ME-GÉK Gépészmérnöki Kar 
90701 ME-GÉK-sz Gépészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
90800 ME-MFK Műszaki Földtudományi Kar 
90801 ME-MFK-sz Műszaki Földtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
90900 ME Egészségtudományi Intézete 
90901 ME Egészségtudományi Intézete, képzési hely székhelyen 
91000 ME Központi Oktatók 
91002 ME Központi oktatók kvázi képzési helye 
95300 ME-BBZI Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (kvázi kar) 
95301 ME-BBZI-sz Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
96100 ME-D Doktori Iskola 
96101 ME-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
100000 NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem 
100100 NYME-ATFK Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar 
100101 NYME-ATFK-sz Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
100200 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar 
100201 NYME-BPFK-sz Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
100202 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, budapesti képzési hely 
100203 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, pápai képzési hely 
100204 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, zalaegerszegi képzési hely 
100252 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, komáromi képzési hely 
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Azonosító Rövid név Megnevezés 
100300 NYME-EMK Erdőmérnöki Kar 
100301 NYME-EMK-sz Erdőmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
100302 NYME-EMK Erdőmérnöki Kar, csíkszeredai képzési hely 
100400 NYME-FMK Faipari Mérnöki Kar 
100401 NYME-FMK-sz Faipari Mérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
100402 NYME-FMK Faipari Mérnöki Kar, pápai képzési hely 
100403 NYME-FMK Faipari Mérnöki Kar, budapesti képzési hely 
100500 NYME-GEO Geoinformatikai Főiskolai Kar 
100501 NYME-GEO-sz Geoinformatikai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
100600 NYME-KTK Közgazdaságtudományi Kar 
100601 NYME-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
100700 NYME-MÉK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
100701 NYME-MÉK-sz Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, képzési hely székhelyen 
105800 NYME-D Doktori Iskola 
105801 NYME-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
110000 PTE Pécsi Tudományegyetem 
110100 PTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
110101 PTE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
110102 PTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, kaposvári képzési hely 
110200 PTE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar 
110201 PTE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
110300 PTE-BTK Bölcsészettudományi Kar 
110301 PTE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
110400 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar 
110401 PTE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
110402 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely 
110403 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar, szombathelyi képzési hely 
110404 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar, zalaegerszegi képzési hely 
110600 PTE-IFK Illyés Gyula Főiskolai Kar 
110601 PTE-IFK-sz Illyés Gyula Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
110602 PTE-IFK Illyés Gyula Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely 
110700 PTE-KTK Közgazdaságtudományi Kar 
110701 PTE-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
110800 PTE-MK Művészeti Kar 
110801 PTE-MK-sz Művészeti Kar, képzési hely székhelyen 
110900 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar 
110901 PTE-PMMK-sz Pollack Mihály Műszaki Kar, képzési hely székhelyen 
110902 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, budapesti képzési hely 
110903 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, szolnoki képzési hely 
110904 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, zalaegerszegi képzési hely 
110905 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, miskolci képzési hely 
111100 PTE-TTK Természettudományi Kar 
111101 PTE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
111102 PTE-TTK Természettudományi Kar, szegedi képzési hely 
111103 PTE-TTK Természettudományi Kar, nyíregyházi képzési hely 
111104 PTE-TTK Természettudományi Kar, zalaegerszegi képzési hely 
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111106 PTE-TTK Természettudományi Kar, gyulai képzési hely 
115500 PTE-FEFI Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 
115501 PTE-FEFI-sz Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, képzési hely székhelyen 
116000 PTE-TI Tanárképző Intézet (kvázi kar) 
116001 PTE-TI-sz Tanárképző Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
116100 PTE-D Doktori Iskola 
116101 PTE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
120000 SE Semmelweis Egyetem 
120100 SE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar 
120101 SE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
120300 SE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar 
120301 SE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
120400 SE-FOK Fogorvostudományi Kar 
120401 SE-FOK-sz Fogorvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
120500 SE-GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 
120501 SE-GYTK-sz Gyógyszerésztudományi Kar, képzési hely székhelyen 
120600 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar 
120601 SE-TSK-sz Testnevelés és Sporttudományi Kar, képzési hely székhelyen 
120603 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, székesfehérvári képzési hely 
120604 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, szegedi képzési hely 
120606 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, egri képzési hely 
120607 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, szombathelyi képzési hely 
120800 SE-D Doktori Iskola 
120801 SE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
125900 SE-K Központi Egység 
125901 SE-K-sz Központi Egység, képzési hely székhelyen 
130000 SZTE Szegedi Tudományegyetem 
130100 SZTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
130101 SZTE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
130102 SZTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, kecskeméti képzési hely 
130200 SZTE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar 
130201 SZTE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
130300 SZTE-BTK Bölcsészettudományi Kar 
130301 SZTE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
130302 SZTE-BTK-BMI Bölcsészettudományi Kar, Budapest Média Intézet 
130400 SZTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar 
130401 SZTE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
130500 SZTE-GTK Gazdaságtudományi Kar 
130501 SZTE-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
130502 SZTE-GTK Gazdaságtudományi Kar, budapesti képzési hely 
130600 SZTE-GYTK Gyógyszerésztudományi Kar 
130601 SZTE-GYTK-sz Gyógyszerésztudományi Kar, képzési hely székhelyen 
130700 SZTE-JTFK Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
130701 SZTE-JTFK-sz Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
130800 SZTE-MFK Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
130801 SZTE-MFK-sz Mezőgazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
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130900 SZTE-SZÉFK Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
130901 SZTE-SZÉFK-sz Élelmiszeripari Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
131100 SZTE-TTK Természettudományi Kar 
131101 SZTE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
131200 SZTE-ZFK Zeneművészeti Főiskolai Kar 
131201 SZTE-ZFK-sz Zeneművészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
136000 SZTE-SZK Szegedi Konzervatórium (kvázi kar) 
136001 SZTE-SZK-sz Szegedi Konzervatórium (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
136200 SZTE-D Doktori Iskola 
136201 SZTE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
140000 SZIE Szent István Egyetem 
140100 SZIE-ÁOTK Állatorvostudományi Kar 
140101 SZIE-ÁOTK-sz Állatorvostudományi Kar, képzési hely székhelyen 
140400 SZIE-GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
140401 SZIE-GTK-sz Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
140500 SZIE-GÉK Gépészmérnöki Kar 
140501 SZIE-GÉK-sz Gépészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
140600 SZIE-JFK Jászberényi Főiskola Kar 
140601 SZIE-JFK-sz Jászberényi Főiskola Kar, képzési hely székhelyen 
140800 SZIE-MKK Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 
140801 SZIE-MKK-sz Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
140900 SZIE-TK Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar 
140901 SZIE-TK-sz Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, képzési hely székhelyen 
141100 SZIE-YMMFK Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar 
141101 SZIE-YMMFK-sz Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
146200 SZIE-KVA Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia (kvázi kar) 
146201 SZIE-KVA-sz Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
146300 SZIE-VTI Vezető- és Továbbképző Intézet (kvázi kar) 
146301 SZIE-VTI-sz Vezető- és Továbbképző Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
146400 SZIE-D Doktori Iskola 
146401 SZIE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
150000 SZFE Színház-és Filmművészeti Egyetem 
150100 SZFE-SZFE Színház-és Filmművészeti Egyetem, kar székhelyen 
150101 SZFE-SZFE-sz Színház-és Filmművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen 
155200 SZFE-D Doktori Iskola 
155201 SZFE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
160000 VE Veszprémi Egyetem 
160100 VE-GMK Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 
160101 VE-GMK-sz Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
160200 VE-MK Mérnöki Kar 
160201 VE-MK-sz Mérnöki Kar, képzési hely székhelyen 
160202 VE-MK Mérnöki Kar, székesfehérvári képzési hely 
160203 VE-MK Mérnöki Kar, nagykanizsai képzési hely 
160204 VE-MK Mérnöki Kar, pápai képzési hely 
160205 VE-MK Mérnöki Kar, szombathelyi képzési hely 
160206 VE-MK-sz Mérnöki Kar, keszthelyi képzési hely 



STA2005 – Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez 

Melléklet 9 

Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely 

 
Azonosító Rövid név Megnevezés 
160300 VE-TK Tanárképző Kar 
160301 VE-TK-sz Tanárképző Kar, képzési hely székhelyen 
160302 VE-TK Tanárképző Kar Pedagógiai Kutató Intézet 
160400 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar 
160401 VE-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
160402 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, nagykanizsai képzési hely  
160403 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, székesfehérvári képzési hely  
160404 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, pápai képzési hely  
160405 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, keszthelyi képzési hely  
160406 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, szombathelyi képzési hely  
160407 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, ajkai képzési hely  
160408 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, zalaegerszegi képzési hely  
160409 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, budapesti képzési hely  
160410 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, keszthelyi II. képzési hely  
160500 VE-MIK Műszaki Informatikai Kar 
160501 VE-MIK-sz Műszaki Informatikai Kar, képzési hely székhelyen 
160502 VE-MIK Műszaki Informatikai Kar, nagykanizsai képzési hely 
160503 VE-MIK Műszaki Informatikai Kar, székesfehérvárii képzési hely 
165400 VE-D Doktori Iskola 
165401 VE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
165402 VE-D Doktori Iskola, keszthelyi képzési hely 
165500 VE-K Központi Egységek 
165501 VE-K-sz Központi Egységek, képzési hely székhelyen 
170000 ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
170100 ZMNE-BKMK Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar 
170101 ZMNE-BKMK-sz Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
170102 ZMNE-BKMK Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, szolnoki képzési hely 
170200 ZMNE-KHK Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 
170202 ZMNE-KHK-sz Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
170203 ZMNE-KHK Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, szolnoki képzési hely 
175500 ZMNE-D Doktori Iskola 
175501 ZMNE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
175600 ZMNE-K Központi Egység 
175601 ZMNE-K-sz Központi Egység, képzési hely székhelyen 
180000 BDF Berzsenyi Dániel Főiskola 
180200 BDF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar 
180201 BDF-BTK-sz Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
180202 BDF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely 
180203 BDF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, budapesti képzési hely 
180300 BDF-TTK Természettudományi Főiskolai Kar 
180301 BDF-TTK-sz Természettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
180400 BDF-TMFK Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar 
180401 BDF-TMFK-sz Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
180402 BDF-TMFK-sz Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely 
190000 BGF Budapesti Gazdasági Főiskola 
190100 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
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190101 BGF-KVIFK-sz Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
190102 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, győri képzési hely 
190103 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, szombathelyi képzési hely 
190104 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, nyíregyházi képzési hely 
190105 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely 
190106 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, egri képzési hely 
190107 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, zsámbéki képzési hely 
190200 BGF-KKFK Külkereskedelmi Főiskolai Kar 
190201 BGF-KKFK-sz Külkereskedelmi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
190300 BGF-PSZFK Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar 
190301 BGF-PSZFK-sz Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
190302 BGF-PSZFK Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, salgótarjáni képzési hely 
190303 BGF-PSZFK Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, zalaegerszegi képzési hely 
200000 BMF Budapesti Műszaki Főiskola 
200100 BMF-BGK Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar 
200101 BMF-BGK-sz Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
200200 BMF-KGK Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
200201 BMF-KGK-sz Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
200202 BMF-KGK Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely 
200300 BMF-KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar 
200301 BMF-KVK-sz Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
200302 BMF-KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely 
200400 BMF-NIK Neumann János Informatikai Főiskolai Kar 
200401 BMF-NIK-sz Neumann János Informatikai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
200402 BMF-NIK Neumann János Informatikai Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely 
200500 BMF-RKK Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar 
200501 BMF-RKK-sz Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
210000 DF Dunaújvárosi Főiskola 
210100 DF-DF Dunaújvárosi Főiskola, kar székhelyen 
210101 DF-DF-sz Dunaújvárosi Főiskola, képzési hely székhelyen 
210102 DF-DF Dunaújvárosi Főiskola, kalocsai képzési hely 
210103 DF-DF Dunaújvárosi Főiskola, siófoki képzési hely 
220000 EJF Eötvös József Főiskola 
220100 EJF-EJF Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás 
220101 EJF-EJF-sz Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás, képzési hely székhelyen 
220200 EJF-M Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás 
220201 EJF-M-sz Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, képzési hely székhelyen 
230000 EKF Eszterházy Károly Főiskola 
230200 EKF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar 
230201 EKF-BTK-sz Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
230300 EKF-TTK Természettudományi Főiskolai Kar 
230301 EKF-TTK-sz Természettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
230400 EKF-GTFK Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar 
230401 EKF-GTFK-sz Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
240000 KF Kecskeméti Főiskola 
240100 KF-KFK Kertészeti Főiskolai Kar 
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240101 KF-KFK-sz Kertészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
240152 KF-KFK Kertészeti Főiskolai Kar, komáromi képzési hely 
240102 KF-KFK Kertészeti Főiskolai Kar, bácsalmási képzési hely 
240200 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 
240201 KF-GAMFK-sz Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
240202 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, jászberényi képzési hely 
240203 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, szolnoki képzési hely 
240205 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely 
240300 KF-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar 
240301 KF-TFK-sz Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
250000 MTF Magyar Táncművészeti Főiskola 
250100 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, kar székhelyen 
250101 MTF-MTF-sz Magyar Táncművészeti Főiskola, képzési hely székhelyen 
250102 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, szombathelyi képzési hely 
250103 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, nyíregyházi képzési hely 
250104 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, kecskeméti képzési hely 
250105 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, pécsi képzési hely 
260000 NYF Nyíregyházi Főiskola 
260100 NYF-BMFK Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar 
260101 NYF-BMFK-sz Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
260200 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar 
260201 NYF-GTFK-sz Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
260202 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, mátészalkai képzési hely 
260203 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, miskolci képzési hely 
260252 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, külföldi (ukrajnai) képzési hely 
260300 NYF-MMFK Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
260301 NYF-MMFK-sz Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
260400 NYF-TTFK Természettudományi Főiskolai Kar 
260401 NYF-TTFK-sz Természettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
270000 RTF Rendőrtiszti Főiskola 
270100 RTF-RTF Rendőrtiszti Főiskola, kar székhelyen 
270101 RTF-RTF-sz Rendőrtiszti Főiskola, képzési hely székhelyen 
280000 SZE Széchenyi István Egyetem 
280200 SZE-JGK Jog- és Gazdaságtudományi Kar 
280201 SZE-JGK-sz Jog- és Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
280300 SZE-MTK Műszaki Tudományi Kar 
280301 SZE-MTK-sz Műszaki Tudományi Kar, képzési hely székhelyen 
285400 SZE-D Doktori Iskola 
285401 SZE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
285500 SZE-ESZI Egészségügyi és Szociális Intézet (kvázi kar) 
285501 SZE-ESZI-sz Egészségügyi és Szociális Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
285600 SZE-ZI-sz Zeneművészeti Intézet (kvázi kar) 
285601 SZE-ZI-sz Zeneművészeti Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen 
290000 SZF Szolnoki Főiskola 
290100 SZF-SZF Szolnoki Főiskola, kar székhelyen 
290101 SZF-SZF-sz Szolnoki Főiskola, képzési hely székhelyen 
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Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely 

 
Azonosító Rövid név Megnevezés 
290102 SZF-SZF Szolnoki Főiskola, budapesti képzési hely 
290103 SZF-SZF Szolnoki Főiskola, kaposvári képzési hely 
300000 TSF Tessedik Sámuel Főiskola 
300200 TSF-MFK Mezőgazdasági Főiskolai Kar 
300201 TSF-MFK-sz Mezőgazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
300300 TSF-MVK Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 
300301 TSF-MVK-sz Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
300400 TSF-GFK Gazdasági Főiskolai Kar 
300401 TSF-GFK-sz Gazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
300402 TSF-GFK Gazdasági Főiskolai Kar,  egri képzési hely 
300500 TSF-EI Egészségügyi Intézet 
300501 TSF-EI-sz Egészségügyi Intézet, képzési hely székhelyen 
300600 TSF-PFK Pedagógiai Főiskolai Kar 
300601 TSF-PFK-sz Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
300602 TSF-PFK Pedagógiai Főiskolai Kar, budapesti képzési hely 
310000 DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
310100 DRHE-DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem, kar székhelyen 
310101 DRHE-DRHE-sz Debreceni Református Hittudományi Egyetem, képzési hely székhelyen 
310102 DRHE-DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem, szegedi képzési hely 
315200 DRHE-D Doktori Iskola 
315201 DRHE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
320000 EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 
320100 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, kar székhelyen 
320101 EHE-EHE-sz Evangélikus Hittudományi Egyetem, képzési hely székhelyen 
320102 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, nyíregyházi képzési hely 
320103 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, győri képzési hely 
320104 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, kaposvári képzési hely 
325200 EHE-D Doktori Iskola 
325201 EHE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
330000 KRE Károli Gáspár Református Egyetem 
330200 KRE-BTK Bölcsészettudományi Kar 
330201 KRE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
330300 KRE-HTK Hittudományi Kar 
330301 KRE-HTK-sz Hittudományi Kar, képzési hely székhelyen 
330400 KRE-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar 
330401 KRE-TFK-sz Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
330452 KRE-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar, marosvásárhelyi képzési hely 
335100 KRE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar 
335101 KRE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
335500 KRE-D Doktori Iskola 
335501 KRE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
340000 OR-ZSE Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 
340200 OR-ZSE Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, kar székhelyen 
340201 OR-ZSE Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, képzési hely székhelyen 
345300 OR-ZSE-D Doktori Iskola 
345301 OR-ZSE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
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Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely 

 
Azonosító Rövid név Megnevezés 
350000 PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
350100 PPKE-BTK Bölcsészettudományi Kar 
350101 PPKE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen 
350200 PPKE-HTK Hittudományi Kar 
350201 PPKE-HTK-sz Hittudományi Kar, képzési hely székhelyen 
350300 PPKE-JÁK Jog- és Államtudományi Kar 
350301 PPKE-JÁK-sz Jog- és Államtudományi Kar, képzési hely székhelyen 
350400 PPKE-ITK Információs Technológiai Kar 
350401 PPKE-ITK-sz Információs Technológiai Kar, képzési hely székhelyen 
355500 PPKE-D Doktori Iskola 
355501 PPKE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen 
360000 TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 
360100 TKBF-TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, kar székhelyen 
360101 TKBF-TKBF-sz A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, képzési hely székhelyen 
370000 ATF Adventista Teológiai Főiskola 
370100 ATF-ATF Adventista Teológiai Főiskola, kar székhelyen 
370101 ATF-ATF-sz Adventista Teológiai Főiskola, képzési hely székhelyen 
380000 AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
380100 AVKF-AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola, kar székhelyen 
380101 AVKF-AVKF-sz Apor Vilmos Katolikus Főiskola, képzési hely székhelyen 
390000 BTA Baptista Teológiai Akadémia 
390100 BTA-BTA Baptista Teológiai Akadémia, kar székhelyen 
390101 BTA-BTA-sz Baptista Teológiai Akadémia, képzési hely székhelyen 
400000 EGHF Egri Hittudományi Főiskola 
400100 EGHF-EGHF Egri Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
400101 EGHF-EGHF-sz Egri Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
400102 EGHF-EGHF Egri Hittudományi Főiskola, váci képzési hely 
410000 ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola 
410100 ESZHF-ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
410101 ESZHF-ESZHF-sz Esztergomi Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
420000 GYHF Győri Hittudományi Főiskola 
420100 GYHF-GYHF Győri Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
420101 GYHF-GYHF-sz Győri Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
420102 GYHF-GYHF Győri Hittudományi Főiskola, szombathelyi képzési hely 
430000 KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
430100 KTIF-KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, kar székhelyen 
430101 KTIF-KTIF-sz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, képzési hely székhelyen 
440000 PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 
440100 PRTA-PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia, kar székhelyen 
440101 PRTA-PRTA-sz Pápai Református Teológiai Akadémia, képzési hely székhelyen 
450000 PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 
450100 PHF-PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
450101 PHF-PHF-sz Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
460000 PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola 
460100 PTF-PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola, kar székhelyen 
460101 PTF-PTF-sz Pünkösdi Teológiai Főiskola, képzési hely székhelyen 
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Azonosító Rövid név Megnevezés 
470000 SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
470100 SSZHF-SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
470101 SSZHF-SSZHF-sz Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
480000 SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia 
480100 SRTA-SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia, kar székhelyen 
480101 SRTA-SRTA-sz Sárospataki Református Teológiai Akadémia, képzési hely székhelyen 
490000 SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola 
490100 SSTF-SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola, kar székhelyen 
490101 SSTF-SSTF-sz Sola Scriptura Teológiai Főiskola, képzési hely székhelyen 
500000 SZHF Szegedi Hittudományi Főiskola 
500100 SZHF-SZHF Szegedi Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
500101 SZHF-SZHF-sz Szegedi Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
510000 SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 
510100 SZAGKHF-

SZAGKHF 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 

510101 SZAGKHF-
SZAGKHF-sz 

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 

520000 SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola 
520100 SZBHF-SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
520101 SZBHF-SZBHF-sz Szent Bernát Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
530000 SZPA Szent Pál Akadémia 
530100 SZPA-SZPA Szent Pál Akadémia, kar székhelyen 
530101 SZPA-SZPA-sz Szent Pál Akadémia, képzési hely székhelyen 
540000 VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 
540100 VHF-VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
540101 VHF-VHF-sz Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
540102 VHF-VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, kaposvári képzési hely 
550000 VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola 
550100 VTIF-VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, kar székhelyen 
550101 VTIF-VTIF-sz Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, képzési hely székhelyen 
560000 WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola 
560100 WJLF-WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola, kar székhelyen 
560101 WJLF-WJLF-sz Wesley János Lelkészképző Főiskola, képzési hely székhelyen 
570000 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 
570100 ÁVF-ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola, kar székhelyen 
570101 ÁVF-ÁVF-sz Általános Vállalkozási Főiskola, képzési hely székhelyen 
580000 BKF Budapesti Kommunikációs Főiskola 
580100 BKF-BKF Budapesti Kommunikációs Főiskola, kar székhelyen 
580101 BKF-BKF-sz Budapesti Kommunikációs Főiskola, képzési hely székhelyen 
590000 GDF Gábor Dénes Főiskola 
590100 GDF-GDF Gábor Dénes Főiskola, kar székhelyen 
590101 GDF-GDF-sz Gábor Dénes Főiskola, képzési hely székhelyen 
600000 HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
600100 HFF-HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, kar székhelyen 
600101 HFF-HFF-sz Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, képzési hely székhelyen 
610000 KJF Kodolányi János Főiskola 
610100 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, kar székhelyen 
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610101 KJF-KJF-sz Kodolányi János Főiskola, képzési hely székhelyen 
610102 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, siófoki képzési hely 
610103 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, budapesti képzési hely 
610104 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, nyíregyházi képzési hely 
610105 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, orosházi képzési hely 
620000 MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
620100 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, kar székhelyen 
620101 MÜTF-MÜTF-sz Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, képzési hely székhelyen 
620102 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, budapesti képzési hely 
620152 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, székelyudvarhelyi képzési hely 
620153 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, dunaszerdahelyi képzési hely 
630000 MPANNI Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete 
630100 MPANNI-MPANNI Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, kar székhelyen 
630101 MPANNI-MPANNI-

sz 
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, képzési hely székhelyen 

640000 NÜF Nemzetközi Üzleti Főiskola 
640100 NÜF-NÜF Nemzetközi Üzleti Főiskola, kar székhelyen 
640101 NÜF-NÜF-sz Nemzetközi Üzleti Főiskola, képzési hely székhelyen 
650000 ZSKF Zsigmond Király Főiskola 
650100 ZSKF-ZSKF Zsigmond Király Főiskola, kar székhelyen 
650101 ZSKF-ZSKF-sz Zsigmond Király Főiskola, képzési hely székhelyen 
660000 ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 
660100 ANNYE-ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, kar székhelyen 
660101 ANNYE-ANNYE-sz Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, képzési hely székhelyen 
670000 KRF Károly Róbert Főiskola 
670100 KRF-GFK Gazdálkodási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
670101 KRF-GFK-sz Gazdálkodási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen 
670200 KRF-MFK Mezőgazdasági Főiskola Kar 
670201 KRF-MFK-sz Mezőgazdasági Főiskola Kar, képzési hely székhelyen 
680000 HJF Harsányi János Főiskola 
680100 HJF-HJF Harsányi János Főiskola, kar székhelyen 
680101 HJF-HJF-sz Harsányi János Főiskola, képzési hely székhelyen 
690000 BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 
690100 BHF-BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, kar székhelyen 
690101 BHF-BHF-sz Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen 
700000 BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola 
700100 BKTF-BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola, kar székhelyen 
700101 BKTF-BKTF-sz Budapest Kortárstánc Főiskola, képzési hely székhelyen 
710000 TPF Tomori Pál Főiskola 
710100 TPF-TPF Tomori Pál Főiskola, kar székhelyen 
710101 TPF-TPF-sz Tomori Pál Főiskola, képzési hely székhelyen 
710102 TPF-TPF Tomori Pál Főiskola, budapesti képzési hely 
720000 CEU Közép-európai Egyetem 
720100 CEU-CEU Közép-európai Egyetem, kar székhelyen 
720101 CEU-CEU-sz Közép-európai Egyetem, képzési hely székhelyen 
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A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak 

Adjunktus 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.  

Aktuális tanév 
Az adatgyűjtésben megfigyelt tanév. 

Alapképzés 
Főiskolai vagy egyetemi végzettség és szakképzettség megszerzését eredményező képzés. 
(Képzési szint: 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (2)) 
A többciklusú, lineáris képzési rendszer esetén a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi 
CXXXV. tv. 50. § (24) bekezdésben meghatározottak szerint: 

c) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az 
első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben legalább 
száznyolcvan, legfeljebb kétszáznegyven kredit megszerzése írható elő. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc 
félév lehet. 
 

Államilag finanszírozott hallgatók 
A 8/2005.(I. 19.)  Korm. rendelet alapján:  

2. § (1) A felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők 
a) a nappali, esti, levelező első felsőfokú szakképzésben, 
b) a nappali, esti, levelező első alapképzésben, 
c) a nappali első kiegészítő alapképzésben 

államilag finanszírozott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. 
(2) E rendelet alkalmazásában ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak 

tekintendők 
a) bármely államilag finanszírozott első közismereti tanári, hittanári vagy hittanár-nevelő szakon, illetve 

közös képzésben tanulmányokat folytató hallgató a magyar nyelvű képzésekben, a második közismereti tanári 
szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a nappali, esti, levelező tagozaton legfeljebb az első alkalommal 
felvett második tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időtartamban, 

b) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató 
a magyar nyelvű képzésekben, amelynek képesítési követelményei követelményként írják elő, hogy a hallgatónak 
felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, 

c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján az intézménynél már meglévő 
államilag finanszírozott helyre átvett hallgató, a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban, 

d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos 
elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen paragrafus bármely pontjában rögzített egyéb 
feltételeknek is megfelelnek. 

(3) A Kormány az oktatási miniszter és a pénzügyminiszter együttes előterjesztése alapján az évente 
felvehető államilag finanszírozott összlétszámon belül az államilag finanszírozott képzés indításának lehetőségét 
egyes szakirányú továbbképzésekre és a második, illetve további oklevél megszerzésére irányuló alapképzésekre, 
valamint idegen nyelven folytatott képzésekre kiterjesztheti. 
 

Államilag finanszírozott képzés 
Az állami felsőoktatási intézmények esetében az államilag finanszírozott alapfeladat körébe tartozó képzés, a nem 
állami intézmények esetében állami megbízás alapján államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzés. 

Állandó lakos külföldi 
OECD adatgyűjtésben használt fogalom, a nem kizárólag tanulási célból itt tartózkodó, külföldi állampolgárságú 
hallgatókat sorolja ide. (pl.: külföldi diplomata szülők illetve, hosszabb ideig hazánkban tartózkodó szülők 
gyermeke) 
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Beiratkozott hallgató 
Az adott tanévben hallgatói jogviszonyban álló hallgató. 

Docens 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.  

Doktori fokozat (PhD) 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 119. §  
 (1) Amennyiben e törvény alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként doktori fokozatot említ, illetőleg más 
jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként „tudományos fokozat”-ot említ, azon e törvény 
szerinti doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és 
honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni. 
(2) A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkező személyek e törvény hatálybalépésétől a „doktori fokozat” 
megjelölést használhatják. 
118. §  
(1) Az 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap előtt engedélyezett doktori 
cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím továbbra is viselhető. 
(2) Az a személy, aki 1984. szeptember 1-je után egyetemi tudományos fokozatot (doctor universitatis) szerzett, 
továbbra is használhatja a „dr. univ.” megjelölést. 

Egyéb oktató 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakörök közül: művésztanár, mérnöktanár, műszaki, gazdasági tanár, műszaki, 
gazdasági oktató, mestertanár a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

Egyetemi doktor 
Doktori cím,  az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 118. § (1) szerint az 1984. szeptember 1-je előtt doktori 
cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett 
egyetemi doktori cím továbbra is viselhető.  

Első alapképzés 
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § szerint: 

d) első alapképzés: alapképzési szakon az első egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség 
megszerzésére irányuló képzés - ideértve az állami és egyházi felsőoktatási intézmények külön jogszabályban 
szabályozott közös képzését is -, amelyre a hallgató felvételi eljárás során először nyer felvételt és az e törvényben 
foglaltak szerint beiratkozással létesít hallgatói jogviszonyt. A hallgató az első felvételi eljárás során - a vonatkozó 
jogszabályok szerint - kétszakos képzésre is nyerhet felvételt. Első alapképzésnek minősül továbbá az a képzés, 
amelyre a hallgató az első beiratkozást követően történő szak-, szakpár-, illetve intézményváltással új felvételi 
eljárás eredményeképpen beiratkozik, a szak-, illetve intézményváltással felvett szak képesítési követelményében 
meghatározott képzési időnek a korábbi, első alapképzésben folytatott tanulmányok finanszírozott idejével 
csökkentett időtartamban. A hallgató és a képzés támogatásának részletes szabályait - a végzettség és a 
szakképzettség megszerzése előtti szakváltás, illetve a kétszakos képzés esetében - a Kormány rendeletben határozza 
meg; 
A többciklusú, lineáris képzési rendszer esetén a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi 
CXXXV. Tv. 50. § (24) bekezdésben meghatározottak szerint: 

c) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első 
felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben legalább 
száznyolcvan, legfeljebb kétszáznegyven kredit megszerzése írható elő. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc 
félév lehet  

 

Elővégzettség 
Az új belépők előzetes iskolai végzettsége. 

Engedélyezett szak 
Szakalapítási engedélyezési eljárás során akkreditált szak 
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Esti tagozat 
Képzési forma (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1)) 

Évfolyam 
A képesítési követelményekben előírt tanulmányi idő, illetve tanulmányi időre átváltható tanegység egy tanévre eső 
időarányos része. 

Évismétlő 
Az a hallgató, aki a képesítési követelményben előírt képzésnek a beszámolási időszakra előírt időarányos részét 
nem teljesítette, és az adatgyűjtés időpontjában beiratkozott hallgató. Évismétlőként kell besorolni az évfolyamos 
rendszerű oktatásban azt a hallgatót, aki az adott évfolyamra előírt vizsgákat az intézmény által engedélyezett 
mértéken felül a következő évre halasztotta, illetve kreditrendszerű képzésben azt (ha az intézményi szabályzat 
másként nem rendelkezik), aki a képesítési követelményekben meghatározott tanulmányi egységeknek a 
beszámolási időszakra előírt időarányos részének 75%-át nem teljesítette. 

Felsőfokú szakképzés 
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 124/E. §  alkalmazásában: 

b) felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés, 
amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű képzésébe és egyben az Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad. 

Fenntartó 
Az intézmény működéséért felelős szervezet állam (OM, HM, BM, egyház, alapítvány ill. magán személy). A 
fenntartó jellege szempontjából nem meghatározó jelentőségű, hogy finanszírozás tekintetében mennyire függ 
állami forrásoktól. 

Férőhely 
A kollégiumban, diákotthonban az engedélyezett férőhelyek száma. 
 

Fogyatékos hallgató 
Az Oktatási Minisztérium 29/2002. (V.17.) számú rendelete alapján: 

(3) E rendelet alkalmazásában fogyatékossággal élő hallgató (a továbbiakban: fogyatékos hallgató), aki a 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja 
szerint érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi-, - mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy 
egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt 
jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. 
§-ában és a 121. §-ában megfogalmazott beszéd-, illetve más fogyatékos. 

Folytató 
A hallgató a tanulmányait megszakítás nélkül folytatja, nem évkihagyó és nem félévismétlő. 

Gyakorló közoktatási intézmény 
A felsőoktatási intézmény saját fenntartású közoktatási intézménye, amely az intézmény tanárképzésének 
gyakorlóhelye. 

Habilitált 
Habilitációs eljárásban fokozatot szerzett. (1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 25. § (1) szerint a habilitáció az 
oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése.) 

Hallgató 
A felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, a felsőfokú szakképzésben, a főiskolai és egyetemi szintű 
alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, valamint a doktori képzésben résztvevő személy. A 1993. LXXX. sz. 
Felsőoktatási tv. 27. § (1), (2) bekezdés szerint: 
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(1) A felsőoktatási intézmény hallgatója a felsőfokú szakképzésben, a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, 
a szakirányú továbbképzésben, valamint a doktori képzésben részt vevő személy, függetlenül attól, hogy 
tanulmányait milyen oktatási formában végzi. 

(2) A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással 
jön létre, és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre 
emelkedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első 
záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a 
jogosultat a Szabályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik 
a kötelezettségek. 

(3) Doktori képzésben a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és a legfeljebb három év időtartamú 
doktori tanulmányok befejezésének, az elbocsátásnak, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a 
hallgatói névsorból való törlésnek a napjáig tart. 

Hallgatói juttatás 
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) Az intézményi hallgatói előirányzati keret felhasználásának 

jogcímei: 
a) a tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi eredmények alapján megállapított tanulmányi 

ösztöndíj, 
b) pénzbeli szociális támogatás és a készpénzben nyújtott lakhatási célú támogatás, 
c) a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján 

megállapított intézményi (kari) ösztöndíj, 
d) a Szabályzat által meghatározott más, egyszeri juttatás, 
e) köztársasági ösztöndíj, 
f) tankönyv- és jegyzettámogatás, 
g) tanszertámogatás, 
h) kollégium (diákotthon) (a továbbiakban:kollégium) fenntartása, 
c) kollégiumi férőhely bérlése, 
j) kollégium fejlesztése, 
k) tankönyv- és jegyzet-előállítás, 
l) doktori ösztöndíj, 
m) doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatása, 
n) a képzéshez kapcsolódó belföldi szakmai gyakorlat tanulmányi költségtérítése, 
o) sport- és kulturális támogatás. 

Hátrányos helyzetű hallgató 
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

alapján: 
(4) Hátrányos helyzetűnek minősül a jelentkező, aki 

a) a középfokú tanulmányai során átmeneti vagy tartós nevelésbe vett vagy állami gondozott volt, vagy 
b) a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítő családi 
pótlékban részesült és a törvényes felügyeletet gyakorló szülők tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. 
évfolyamán fejezték be. 

(5) Annak a jelentkezőnek, aki az (1)-(4) bekezdések alapján biztosított kedvezményre igényt tart, a jelentkezési 
lapokhoz csatolnia kell az igazolást arról, hogy átmeneti vagy tartós nevelésbe vett vagy államilag gondozott 
volt, illetve a szülők - a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulását is tartalmazó - nyilatkozatát az 
iskolai végzettségükről és a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, kiegészítő családi pótlékot igazoló 
dokumentumot. 

 

Honosított oklevél 
A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél elismerése 
történhet honosítással a 2001. évi C. törvényben foglaltak szerint. 
(2001. évi C. tv. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről) 

Idegen nyelvű képzés 
Nem magyar nyelvű képzés. 
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Intézet 
Kar szervezeti egysége, legtöbbször több hasonló tudományterület tanszékeit egyesítő szervezeti egység. 

Intézmény 
A felsőoktatási törvényben megnevezett felsőoktatási intézmény. 

Intézményen belül más karon is tanul  
A hallgató párhuzamos képzésben vesz részt, a két képzés különböző karokon folyik. 

ISCED szint 
Az oktatási adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát biztosító osztályozási rendszer.  
5B: Felsőfokú szakképzés; 5A: Egyetemi, főiskolai alap és szakirányú továbbképzés; 6: DLA, PhD. 

Kar 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §  alapján: 
e) kar: a felsőoktatási intézmény olyan oktatási és igazgatási szervezeti egysége, amely a törvényben biztosított 
hatáskörében eljárva egy vagy több szakmailag összetartozó szakon folyó felsőfokú képzés feladatainak ellátását 
szervezi és biztosítja; 
A felsőoktatási intézmények karait a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet sorolja fel. 

Kari szintű egységek 
 A statisztikai megfigyelés szempontjából karnak tekintett oktatási egységek, melyek közvetlenül a 
rektorhoz/főigazgatóhoz tartoznak, de a Korm. rendelet szerint nem karok. (A csoportba tartozókat a kitöltési 
útmutató felsorolja.) 

Képzési idő 
Az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő. 

Képzési hely 
KÉPZÉSI HELYEK SZÉKHELYEN: Székhelyen folyó képzésnek tekintendő valamely szakindítási engedéllyel 
rendelkező szak képzése, amely során az oktatás, a vizsgáztatás (beleértve a záróvizsgát is) és a gyakorlati képzés 
több mint 50%-ban vagy teljes egészében az egyetem/főiskola székhelyén, illetve karokra tagozódó intézmény 
esetében a karok/egyéb kari szintű egységek székhelyén folyik. 
KIHELYEZETT KÉPZÉSI HELYEK: ld. székhelyen kívüli képzés. 
 

Képzés nyelve 
Az oktatás és vizsgáztatás nyelve 

Képzési szint 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § alapján: 
 (2) A képzés szintjei: 

a) felsőfokú szakképzés; 
b) főiskolai szintű képzés 
- főiskolai szintű alapképzés 
- szakirányú továbbképzés; 
c) egyetemi szintű alapképzés; 
d) posztgraduális képzés 
- szakirányú továbbképzés 
- doktori, illetve mesterképzés. 

A többciklusú képzés esetén a 2004. évi CXXXV. tv. 50. § (24) alapján: 
a) felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai: 
aa) az alapképzés, 
ab) a mesterképzés, 
ac) a doktori képzés. 
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b) Az alap- és mesterképzés egymásra épülő ciklusokban (osztott) képzésként, illetve jogszabályban 
meghatározott esetben osztatlan (egységes) képzésként lehet megszervezni. Az osztott (ciklusokra bontott) és 
osztatlan (egységes) képzések szerkezetét a Kormány rendeletben határozza meg. 
 

Kétszakos képzés 
A főiskolákon azokat a hallgatókat tekinthetjük kétszakos képzésben részt vevőknek, akiknek felvétele egy időben 
két, csak szakpárban felvehető szakra történik. A hallgató a képzés során két szakképzettséget szerez. 
Az egyetemi képzésben azok a hallgatók tekinthetők kétszakos képzésben részt vevőknek, akik egy időben két, 
szakpárban felvehető szakon folytatnak tanulmányokat. 
 

Kiegészítő alapképzés 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § 

f) kiegészítő alapképzés: a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon 
szerzett egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés 
megszerzésére irányuló képzés; 

 

Kiegészítő tandíj 
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 27. §  alapján: 
  (1) Az 1997. január 1-jén hallgatói jogviszonyban álló és államilag finanszírozott esti vagy levelező tagozaton 
kiegészítő alapképzésben részt vevő, továbbá - a képzés formájától függetlenül - a második vagy további 
végzettséget, illetve szakképzettséget szerző hallgató számára a 26. §-ban megállapított tandíjon túl a felsőoktatási 
intézmény Szabályzatában kiegészítő tandíjat állapíthat meg. 

(2) A kiegészítő tandíj havi összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben meghatározott éves hallgatói 
normatíva 12%-át. 

(3) A kiegészítő tandíj megállapításával egyidejűleg a Szabályzatban rendelkezni kell az adható tandíjmentesség, 
tandíjkedvezmény feltételeiről és módjáról. 

Kilépő 
A hallgató befejezte a tanulmányait. 

Kimaradó 
A hallgató a tanulmányait nem fejezte be, de nem is folytatja más intézményben, vagy más tagozaton sem. 

Kollégium, diákotthon 
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 124/E. § 

n) diákotthon (kollégium, szakkollégium): a felsőoktatási intézmény vagy más fenntartó által létesített intézmény, 
amely hallgatók elhelyezésére, lakhatására szolgál. A diákotthonok részeként, vagy önállóan működő 
szakkollégiumok az egyetemi, főiskolai tanulmányokhoz kapcsolódóan saját program kidolgozásával biztosítják a 
minőségi képzés, a tehetséggondozás, a kulturált életvitel, az egészséges életmód, a közéleti szerepvállalásra, az 
értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeit; 

Kollégista 
A kollégiumban, diákotthonban elhelyezett hallgató. 

Kollégiumi díj 
A kollégiumi elhelyezésért a hallgatók által fizetett térítési díj. 

Kollégiumi tanár 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint  

Korév 
A hallgatók életkor szerinti besorolása, a naptári évnek megfelelően.  
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Költségtérítéses hallgató 
A költségtérítéses képzésre felvett hallgató, illetve az államilag finanszírozott képzésre felvett, de a képzés során az 
állami finanszírozottságra való jogosultságát elvesztett hallgató (pl. képzési idő túllépése), aki az állam által nem 
támogatott oktatásért az intézménynek költségtérítést fizet(het). 

Költségtérítéses képzés  
Az államilag finanszírozott képzésen kívül engedélyezett, az állam által nem támogatott képzés. 

Költségtérítés 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §  
g): a felsőoktatási intézmény által megállapított mértékű, a képzéssel összefüggő (működési, fenntartási célokat is 
szolgáló) valamennyi költség, amely az állam által nem finanszírozott képzésben résztvevőket terheli. 

Közös képzés 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §  
o) közös képzés: felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem 
hitéleti, másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés. A hallgató mindkét intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban áll, a két szak tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítéséről külön-külön oklevelet kap. Az 
államilag finanszírozott hallgatói létszám után a hallgatói normatívára az állami felsőoktatási intézmény, képzési és 
fenntartási normatívára mindkét intézmény jogosult. 

Kredit 
A 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §  
(1): az állami és az államilag elismert nem állami (egyházi, magán stb.) felsőoktatási intézmények által folytatott, 
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben és kiegészítő alapképzésben, szakirányú 
továbbképzésben, doktori, illetve mesterképzésben, valamennyi képzési formában, illetve tagozaton a végzettséget, 
szakképzettséget igazoló oklevél megszerzésének feltételéül előírt minden munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi 
követelmény teljesítését tanulmányi pontokban (továbbiakban: kredit) mérik. 
(4) Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben – az Európai Kreditátviteli Rendszer (European Credit 

Transfer System, a továbbiakban: ECTS) elveire tekintettel – egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra 
elvégzésével egyenértékű. Egy tanév teljesítése átlagosan 60 kredittel egyenértékű, a tanterv egy félévére jutó, 
egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg (egy trimeszterhez 20 kredit rendelhető). 

(5) A hallgatói tanulmányi munkaórák abban az esetben eredményeznek kreditet, ha a követelmények teljesítéséről a 
hallgató sikeresen számot adott, azaz az intézményi szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelt. 
A kredit értéke nem függhet a megfeleltetés fokozatától. 

Külföldi hallgató 
Külföldi állampolgár, aki a Felsőoktatási törvény szerinti magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban áll. 

Lakhatási támogatás 
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 4. §. (1)  
d) a lakhatási támogatás keretösszege, amely megegyezik az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és 
az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves létszámának az intézmény kezelésében lévő, államilag finanszírozott 
hallgatók elhelyezésére szolgáló kollégiumi (diákotthoni) férőhelyek számával csökkentett és a képzés székhelyén 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és ösztöndíjas 
doktorandusz hallgatók éves jogosultsági létszáma 95%-ával csökkentett számának és a tárgyévre vonatkozó 
költségvetési törvényben meghatározott lakhatási támogatási normatívának a szorzatával. 
 

Levelező tagozat 
Képzési forma (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1)) 

Más felsőoktatási intézményben is hallgató 
Az adatfelvétel időpontjában több felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató. 
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Második idegen nyelvet tanuló 
Az a hallgató, aki egyszerre két idegen nyelvet tanul a felsőoktatási intézményben térítésmentesen, illetve akit 
nyelvvizsgával vettek fel és egy másik idegen nyelvet tanul. Nem számít ide az idegen nyelv szakos képzésben 
részesülő hallgató, illetve csak akkor számítható ide, ha az idegen nyelv szakja mellett egy másik nyelvet tanul a 
felsőoktatási intézményben (de nem idegen nyelv szakosként). 

Második, illetve további alapképzésben résztvevő 
Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel már rendelkező hallgató további képesítés 
megszerzéséért alapképzésben vesz részt. 
 (Képzési szint: 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (2)) 

Második, illetve további oklevélért tanuló 
Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel már rendelkező hallgató további képesítés 
megszerzéséért képzésben vesz részt. 
 (Képzési szint: 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (2)) 

Megbízással foglalkoztatott 
A felsőoktatási intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban nem álló, megbízási szerződés alapján foglalkoztatott 
munkavállaló. 

MTA doktora 
Tudományos cím; az 1994. évi XL. Törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról 27. §  
(1): Az Akadémia Doktori Tanácsa a "Magyar Tudományos Akadémia Doktora" (a továbbiakban: MTA Doktora) 
címet annak a kiemelkedő tudományos teljesítményt elért személynek ítélheti oda, aki tudományos fokozattal 
rendelkezik, és a cím megszerzésének feltételeit teljesíti. 

Nappali tagozat 
Képzési forma (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1)) 

Nem oktatók 
Nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak. 

Nemzetiségi szak 
Nemzetiségi szakként akkreditált nyelvtanári képesítést vagy más tanári (tanítói) képesítést adó szak. 

Nyelvtanár 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.  

OKJ szakma 
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú képesítést adó szakma. 

Oklevél 
A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 97. § alapján: 

 (1) A sikeres záróvizsga és - ha e törvény másként nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga teljesítésének 
igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére. Az 
oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését, az 
oklevélben megnevezett szakon. 

(2) A felsőoktatási intézmények az oklevelet - a (3) és (4) bekezdésekre figyelemmel - hagyományaiknak 
megfelelő formában és tartalommal oly módon adják ki, hogy az azonosítható és ellenőrizhető legyen. 

(3) Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születésének 
helyét és idejét, a végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak, szakképzettség), a képzési 
forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási 
intézmény vezetőjének (illetőleg a Szabályzatban meghatározott intézményi, kari vezetőnek), a záróvizsga-bizottság 
vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az intézmény pecsétjét, továbbá mindazokat az 
adatokat, amelyeket a felsőoktatási intézmény Szabályzata feltüntetni rendel. Oklevél vagy bizonyítvány 
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kibocsátásakor a kormányrendeletben meghatározott képesítés elnevezését csak az adott szak indítására engedéllyel 
rendelkező felsőoktatási intézmények használhatják. 

(4) Az oklevelet magyar nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében a 
nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén, továbbá - kivételesen, a felsőoktatási intézmény döntésének megfelelően - a 
képzés nyelvén is ki kell adni. 

(5) Külföldi felhasználásra, kérelem alapján, idegen nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi 
kötelezettség legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást. 

(6) A Magyarországon szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek külföldön az alábbi, angol nyelvű 
elnevezéseket használhatják a tanulmányi irány megjelölésével: 

a) a főiskolai végzettséggel rendelkezők a „Bachelor” (rövidítve: BA, BSc stb.); 
b) egyetemi végzettséggel rendelkezők „Master” (rövidítve MA, MSc stb.); 
c) a doktori (PhD) fokozattal rendelkezők a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD); 
d) a mesterfokozattal rendelkezők a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). 

 

Oktatási forma  
Lásd Tagozat 

Oktató 
Oktatói munkakörben foglalkoztatott, fő tevékenysége az oktatás. 

Párhuzamos képzés 
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § 
 t): A hallgatónak több felsőoktatási intézményben vagy karon vagy szakon egyidejűleg folyó, főiskolai vagy 
egyetemi szintű alapképzési oklevél megszerzésére irányuló tanulmánya, amelyben a szakokra való felvétel eltérő 
időpontban történt, kivéve, ha a két szak eltérő időpontban történő felvételét jogszabály írja elő. A hallgatónak csak 
az egyik képzése lehet államilag finanszírozott. 

PhD, DLA 
Doktori (PhD) illetve mester (DLA) fokozat megszerzésére szolgáló képzés, az ISCED 6. szintje. 
 

Részmunkaidős 
A teljes munkaidős foglakoztatásnál rövidebb munkaidőre alkalmazott dolgozó. Az átszámításnál a 4 órás 
részfoglalkozású szorzója 0,5, a 6 órásé 0,75. 

Részt vevő 
A felsőoktatási programban való részvételre beiratkozott hallgató. 

Szak 
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E.§ 
 j): önálló oklevél kiadásával végződő felsőfokú képzés. 
   A többciklusú, lineáris képzési rendszer esetén a 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a többciklusú felsőoktatási 
képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 1. számú melléklete alapján felsorolt szakok. 

Szakindítási engedély 
Akkreditációs eljárás eredményeként a felsőoktatási intézménynek egy adott szak indítására kapott (korlátozott vagy 
korlátlan időtartamú) engedélye. 
Többciklusú képzés esetén a 381/2004. (XII.28.) Korm. rendelet alapján: 
6. § (1) Az 5. § szerint engedélyezett képzési és kimeneti követelmények alapján a szakindítási kérelmet a 
felsőoktatási intézmény vezetője nyújtja be az oktatási miniszternek. 
(2) A szakindítás engedélyezéséhez a felsőoktatási intézménynek be kell mutatnia, hogy 

a) az oktatási miniszter által jóváhagyott képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozta és az 
intézményi tanács elfogadta az Ftv. 87. §-ában foglaltak szerint az alapképzési szak tantervét és a tantárgyi 
programokat; 
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b) kidolgozta azokat az oktatási és az alapképzési szak szempontjából jellemző értékelési és ellenőrzési 
módszereket, eljárásokat és szabályokat, amelyek a képzési és kimeneti követelmények eredményes teljesítését 
biztosítják; 

c) a felsőoktatási intézményben rendelkezésre állnak az alapképzési szak képzéséhez a Magyar 
Akkreditációs Bizottság által közzétett követelményrendszer szerinti alapvető személyi és tárgyi feltételek. 
(3) A felsőoktatási intézmény szakindítási kérelméről az oktatási miniszter az Ftv. 81. § (2) bekezdése d) pontjában 
foglaltak alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság állásfoglalását kéri. 
(4) A Magyar Akkreditációs Bizottság arról nyilvánít véleményt, hogy a felsőoktatási intézmény által benyújtott 
tanterv, tantárgyi program összhangban van-e az alapképzési szak kimeneti és képzési követelményeivel és 
megvannak-e az intézményben az alapképzési szak indításához az alapvető személyi és tárgyi feltételek. 
 

Szakirányú továbbképzés 
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E.§  
k) szakirányú továbbképzés: főiskolai vagy egyetemi alapképzésben megszerzett végzettségre és meghatározott 
szakképzettségre épülő olyan, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget 
tanúsító oklevél kiadásával zárul; 

Szakirányú továbbképzési oklevél 
Szakirányú továbbképzés eredményes befejezését igazoló okmány. 

Szakpár 
Két szak ekként akkreditált képzési programja, amelynek időtartama rendszerint rövidebb, mint a két szak képzési 
időtartamainak összege, mivel a két rokon szak közös képzési elemeket tartalmaz (pl. magyar-történelem tanári 
szak). 

Székhelyen kívüli képzés 
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §  
v) székhelyen kívüli képzés: valamely szakindítási engedéllyel rendelkező alapképzési szaknak olyan képzése, 
amelynek során az oktatás (konzultáció) és/vagy a vizsgáztatás (beleértve a záróvizsgát is) részben vagy teljes 
egészében a képzést folytató egyetem/főiskola székhelyén (karokra tagozódó, több városban működő intézmény 
esetében az egyetem/főiskola karainak működési helyén) kívül folyik. 

Tagozat 
Képzési forma: nappali, esti, levelező, távoktatás (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1)). 

Tanár 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.  

Tanár(képes) szak 
A 129/2001.(VIII. 13.) Korm. rendelet 1. §  
g) tanárképes szakok: azok az egyetemi szintű szakok, amelyeken lehetséges, de nem kötelező a tanári képesítés 
megszerezése. 

Tanársegéd 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.  

Tandíj 
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 17. § szerint: 
   (1) Tandíj fizetésére kötelezhető az az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, 
első szakirányú továbbképzésben és első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton, 
továbbá az első alapképzésben és akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben esti, levelező tagozaton 
tanulmányokat folytató hallgató, aki nem kreditrendszerű képzésben oktatási időszakot ismétel, illetve 
kreditrendszerű képzésben az előző megkezdett félévben nem teljesített 15 kreditpontot. 

(2) A felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott hallgatókra vonatkozóan tandíjat állapíthat meg. 
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(3) A tandíj mértéke az oktatási időszak egy hónapjára a költségvetési törvényben meghatározott éves hallgatói 
normatíva összegének legfeljebb 10%-a. 

(4) A félévre megállapított tandíjat a hallgató választása alapján havonta egyenlő részletekben vagy félévenként 
egy összegben kell megfizetni, legkésőbb a szorgalmi időszak intézményben meghatározott utolsó napjáig. A tandíj 
befizetésének módját a Szabályzat határozza meg. 
 

Tandíjkedvezmény 
Az államilag finanszírozott oktatásban részt vevő hallgatók – az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet keretei között, a 
Szabályzat szerint - tandíjat, egyéb díjakat és térítéseket fizetnek. A hivatkozott rendelet 17. §  alapján: 
(5) Az intézmény a hallgatót - kérelem alapján - tandíjkedvezményben részesítheti. 

Tandíjmentesség 
Az államilag finanszírozott oktatásban részt vevő hallgatókat az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 18. §  
(1) Tandíjmentesség illeti meg a (2) bekezdés figyelembevételével 

a) az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, az első akkreditált iskolai 
rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali, valamint az első alapképzésben és az első akkreditált iskolai rendszerű 
felsőfokú szakképzésben esti vagy levelező tagozaton tanuló hallgatót minden olyan megkezdett félévben, amelyben 
az összes, a hallgató által megkezdett félévek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben szereplő 
képzési időtartamot, 

b) bármely közismereti szakon, hittanár-nevelő szakon szerzett egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező, 
valamint bármely közismereti első tanári szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatót a 
második közismereti tanári szakképzettség megszerzésekor nappali, esti és levelező tagozatokon legfeljebb az első 
alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamban, 

c) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatót, 
amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel 
kell rendelkeznie, mindaddig, amíg megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben meghatározott 
képzési időt nem éri el. 

(2) A nem kreditrendszerű képzést folytató felsőoktatási intézményekben a nem félévismétlő államilag 
finanszírozott hallgatót, a kreditrendszerű képzést folytató felsőoktatási intézményekben az előző félévben legalább 
15 kreditpontot teljesítő államilag finanszírozott hallgatót tandíjmentesség illeti meg. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt hallgatók a tandíjmentesség kedvezményét a Szabályzatban rögzített módon csak 
egy felsőoktatási intézményben (karon, szakcsoportban, szakon) vehetik igénybe. A hallgatónak a beiratkozás 
alkalmával fegyelmi és büntetőjogi felelősség terhe mellett kell nyilatkoznia arról, hogy a tandíjmentesség 
kedvezményét mely intézményben (karon, szakcsoportban, szakon) veszi igénybe, illetve hány megkezdett féléve 
volt államilag finanszírozott képzésben más intézményben (karon, szakcsoportban, szakon). 

Tankönyv- és jegyzettámogatás 
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § 
(1) A felsőoktatási intézmény a Szabályzatban jogosult határozni arról, hogy a tankönyv- és jegyzettámogatást 

pénzbeli támogatásként, illetve készpénz-helyettesítő kártya vagy utalvány formájában bocsátja a jogosult hallgatók 
rendelkezésére. Egyazon intézményben, illetve többkarú felsőoktatási intézmény ugyanazon karán csak egyféle 
formában adható tankönyv- és jegyzettámogatás. 

(2) Az intézményi hallgatói juttatási keretösszegnek az intézmény által a Szabályzatban meghatározott, azonban 
2%-ánál nem nagyobb részét lehet tankönyv- és jegyzet-előállításra fordítani. 

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott összeg felhasználásának rendjét a Szabályzat határozza meg. Lehetővé 
kell tenni, hogy az előállításra javasolt tankönyvek és jegyzetek listáját a hallgatói önkormányzat is 
véleményezhesse. A felhasználásról évente írásban tájékoztatni kell a hallgatói önkormányzatot. 

Tanszék 
A kar szervezeti egysége. 

Tanulmányi ösztöndíj 
A  51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § szerint: 

(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Az ösztöndíj összegét az előző tanulmányi 
félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy az ösztönző legyen a hallgató tanulmányi 
munkájára. Ha az oktatás nem félévekre tagozódik, az eltérő oktatási időszakra eső ösztöndíjat a félévi ösztöndíjhoz 
igazodó, arányos összegben kell megállapítani. 
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(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor - az abban részesülők körének és számának meghatározásakor - 
biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és 
az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. 

Távoktatás 
Képzési forma a. 1993. LXXX. Felsőoktatási tv.  84. § (1) és 124/E.§ alapján: 
z) távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási 
módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, 
amelynek időtartamát, az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenőrzésének formáit a hallgatóval kötött - 
egyéni tanulmányi rendre vonatkozó - megállapodásban a felsőoktatási intézmény határozza meg. 

Teljes munkaidős 
Napi 8 órás munkaidőben alkalmazottak, vagy más jogszabály alapján a rövidebb munkaidő is tekinthető teljes 
munkaidőnek. 

Térítési díj 
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint: 

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat 
fizetnek. 

(2) A kollégiumi térítési díj összegét a következő részösszegek alkotják: 
a) az alapszolgáltatásokért fizetendő összeg, 
b) a kollégiumi többletszolgáltatásokért fizetendő összeg, 
c) a kollégium fejlesztéséért fizetendő összeg. 
(3) A kollégiumi térítési díj összegét tanévenként az intézményi tanács állapítja meg. 
(4) A kollégiumi térítési díj (2) bekezdés a) pontban meghatározott összege kollégiumonként, férőhelyenként 

eltérő lehet, de havi összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott 
éves hallgatói normatíva 5%-át. 

(5) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott összegeket a hallgatói önkormányzat egyetértésével az 
intézmény Szabályzata állapíthatja meg. 

(6) A felsőoktatási intézmények által költségtérítéses formában üzemeltetett kollégiumok esetében a kollégiumi 
díjat az intézmény Szabályzatában rögzített módon határozza meg. 

Testnevelő tanár 
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.  

Tudományág 
A 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint. 

Tudományterület 
A 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint. 

Tudomány doktora 
Tudományos fokozat. (1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 119. § (1)) 

Tudomány kandidátusa 
A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 119. § szerint: 
 (2): A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkező személyek e törvény hatálybalépésétől a "doktori fokozat" 
megjelölést használhatják. 

Új belépő 
Az OECD adatszolgáltatásban használt fogalom. Új belépő az a hallgató, aki az adott ISCED szinten először lép be 
a képzésbe. Nem számíthatók ide az évismétlők, halasztók és az adott szinten már képzettséggel rendelkezők, így pl. 
a kiegészítő alapképzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók, az akkreditált iskolarendszerű 
szakképzésben résztvevők közül azok, akik már rendelkeznek akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzettséggel és az alapképzésben részvevők közül azok, akik már rendelkeznek diplomával. 
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Utolsó éves 
Várhatóan az adott tanév végén befejezi tanulmányait, záróvizsgát tehet, várhatóan oklevelet szerez. 

Visszalépő 
A tanulmányait megszakította, az előző tanévben, vagy félévben  nem vett részt a képzésben és az aktuális tanévben 
folytatja a tanulmányait. Visszalépőnek tekintendő az az első évfolyamra beiratkozott hallgató, aki már diplomával 
rendelkezik vagy párhuzamos képzésben vesz részt. 

Végbizonyítvány 
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. szerint: 

124/E. § E törvény alkalmazásában 
x) végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és 
szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a 
szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képesítési követelményekben előírt 
kreditpontok (ezen belül a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz rendelt összes kreditpont) megszerzését 
igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és 
vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény vezetője - karokra 
tagozódó felsőoktatási intézményben az intézményvezető által átadott hatáskörben a dékán, kari főigazgató - írja alá 
a hallgató leckekönyvében. 

Záróvizsga 
A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. szerint: 

95. § (1) A hallgató tanulmányait az egyetemi és a főiskolai szintű alapképzésben, valamint a szakirányú 
továbbképzésben záróvizsgával, a felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgával fejezi be. 

(2) A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és 
értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. 

(3) A záróvizsga 
a) szakdolgozat (diplomamunka) elkészítéséből és megvédéséből; 
b) a képesítési követelményekben előírt írásbeli, illetőleg szóbeli vizsgából; 
c) egyes szakokon meghatározott gyakorlatok elvégzéséből áll. 
(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi 

követelmények teljesítése, kreditrendszerű képzésben, továbbá az előírt kreditpontok megszerzése és ezek alapján a 
végbizonyítvány megléte. 

(5) A záróvizsga típusát és eredményének kiszámítási módját, a záróvizsga jellegétől függően a képesítési 
követelmények határozzák meg. 

(6) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgát kell tenni a szakképzési törvény 
vonatkozó szabályai szerint. 

(7) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az oklevél kiadásának feltétele az alapképzési szakok és szakirányú 
továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben a 
záróvizsgára bocsátás előfeltételeként előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga (a továbbiakban: 
nyelvvizsga) követelmény teljesítése. 

(8) Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya 
megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a 
záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján. 

97. § (1) A sikeres záróvizsga és - ha e törvény másként nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga teljesítésének 
igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére. Az 
oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését, az 
oklevélben megnevezett szakon. 

 (5) Külföldi felhasználásra, kérelem alapján, idegen nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi 
kötelezettség legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást. 

(6) A Magyarországon szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek külföldön az alábbi, angol nyelvű 
elnevezéseket használhatják a tanulmányi irány megjelölésével: 

a) a főiskolai végzettséggel rendelkezők a „Bachelor” (rövidítve: BA, BSc stb.); 
b) egyetemi végzettséggel rendelkezők „Master” (rövidítve MA, MSc stb.); 
c) a doktori (PhD) fokozattal rendelkezők a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD); 
d) a mesterfokozattal rendelkezők a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). 
(7) A felsőoktatási intézmény a felsőfokú szakképzés sikeres szakmai vizsgája alapján az Országos Képzési 

Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad. 
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(8) A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság 
és az Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint. A hallgató kérésére és költségére az 
oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni. 
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Értékkészletek 

PhD finanszírozás módja 
• állami ösztöndíj 
• egyéb ösztöndíj 
• költségtérítéses 

intézmény vezetői beosztás 
• rektor 
• főiskolai rektor 
• főigazgató 
• mb. főigazgató 

kari vezetői beosztás 
• dékán 
• kari főigazgató 

képzés nyelve 
• angol 
• német 
• francia 
• orosz 
• olasz 
• spanyol 

képzési típus 
• egyszakos 
• kétszakos 
• párhuzamos 
• közös 
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idegen nyelv 
• angol 
• arab 
• bolgár 
• cigány-beás 
• cigány-romani 
• eszperantó 
• finn 
• francia 
• héber 
• holland 
• horvát  
• japán 
• kazah 
• kínai 
• koreai 
• latin 
• lengyel 
• magyar 
• német 
• nemzetiségi német 
• ó-görög 
• olasz 
• orosz 
• örmény 
• portugál 
• román 
• ruszin 
• spanyol 
• svéd 
• szerb 
• szlovák 
• szlovén 
• török 
• új-görög 
• ukrán 
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ország 
 
Afganisztán 
Albánia 
Algéria 
Amerikai Egyesült Államok 
Andorra 
Angol Virgin Szigetek 
Angola 
Anguilla 
Antillák 
Arab emírségek 
Argentína 
Aruba 
Ausztrália 
Ausztria 
Azerbajdzsán 
Bahama-szigetek 
Bahrein 
Banglades 
Barbados 
Belgium 
Belize 
Benin 
Bermuda-szigetek 
Bhután 
Bissau-Guinea 
Bolívia 
Bosznia és Hercegovina 
Botswana 
Brazília 
Brunei 
Bulgária 
Burkina Faso 
Burundi 
Chile 
Ciprus 
Comore-szigetek 
Cook Szigetek 
Costa-Rica 
Csád 
Csehország 
Dánia 
Dél-afrikai Köztársaság 
Dominika 
Dominikai Köztársaság 
Dzsibuti 
Ecuador 
Egyenlítői-Guinea 
Egyiptom 
Elefántcsontpart 
Eritrea 
Észtország 

Etiópia 
Fehéroroszország 
Fidzsi-szigetek 
Finnország 
Franciaország 
Fülöp-szigetek 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Gibraltár 
Görögország 
Grenada 
Grúzia 
Guatemala 
Guinea 
Guyana 
Haiti 
Holland Antillák 
Hollandia 
Honduras 
Hong Kong 
Horvátország 
India 
Indonézia 
Irak 
Irán 
Írország 
Izland 
Izrael 
Jamaica 
Japán 
Jemen 
Jordánia 
Kajmán Szigetek 
Kambodzsa 
Kamerun 
Kanada 
Katar 
Kazahsztán 
Kelet Timor 
Kenya 
Kína 
Kirgizisztán 
Kiribati 
Kolumbia 
Kongó 
Kongói Demokratikus Köztársaság 
Koreai Köztársaság 
Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság 
Közép-afrikai Köztársaság 

Kuba 
Kuvait 
Laosz 
Lengyelország 
Lesotho 
Lettország 
Libanon 
Libéria 
Líbia 
Liechtenstein 
Litvánia 
Luxemburg 
Macedónia 
Madagaszkár 
Magyarország 
Makaó 
Malajzia 
Malawi 
Maldív-szigetek 
Mali 
Málta 
Marokkó 
Marshall Szigetek 
Mauritánia 
Mauritius 
Mexikó 
Mianmar 
Mikronézia 
Moldova 
Monaco 
Mongólia 
Montserrat 
Mozambik 
Nagy-Britannia 
Namíbia 
Nauru 
Németország 
Nepál 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Niue 
Norvégia 
Nyugat-Szamoa 
Olaszország 
Omán 
Oroszország 
Örményország 
Pacific Islands 
Pakisztán 
Palau 
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Palesztína 
Panama 
Pápua Új-Guinea 
Paraguay 
Peru 
Potugália 
Románia 
Ruanda 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
Salamon-szigetek 
Salvador 
San Marino 
Sao Tomé és Príncipe 
Seychelle-szigetek 
Sierra Leone 
Spanyolország 
Srí Lanka 
St. Kitts and Nevis 

Suriname 
Svájc 
Svédország 
Szaúd-Arábia 
Szenegál 
Szerbia és Montenegró 
Szingapúr 
Szíria 
Szlovákia 
Szlovénia 
Szomália 
Szudán 
Szváziföld 
Tadzsikisztán 
Tanzánia 
Thaiföld 
Togó 
Tokelau 
Tonga 

Törökország 
Trinidad és Tobago 
Tunézia 
Turks és Caicos Szigetek 
Tuvalu 
Türkmenisztán 
Uganda 
Új-Zéland 
Ukrajna 
Uruguay 
Üzbegisztán 
Vanuatu 
Vatikán 
Venezuela 
Vietnám 
Zambia 
Zimbabwe 
Zöld-foki Szigetek 
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Szakok és hozzájuk tartozó szakképzettségek a felsőoktatásban 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

Felsőfokú szakképzési szakok    

  
1599 A 2 adóigazgatási szakügyintéző adóigazgatási szakügyintéző 
1178 A 2 agrárkereskedelmi menedzser asszisztens agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 
387 A 2 banki szakügyintéző banki szakügyintéző 

1549 A 2 baromfitenyésztő és -termék-előállító 
technológus 

baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus 

1419 A 2 csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
1187 A 2 élelmiszeripari menedzser élelmiszeripari menedzser 
379 A 2 energetikai mérnökasszisztens energetikai mérnökasszisztens 

1600 A 2 értékpapír-piaci szakértő értékpapír-piaci szakértő 
1550 A 2 európai uniós üzleti szakügyintéző európai uniós üzleti szakügyintéző 
1365 A 2 faipari termelésszervező faipari termelésszervező 
1597 A 2 farmakológus szakasszisztens farmakológus szakasszisztens 
1420 A 2 gazdálkodási menedzser-asszisztens gazdálkodási menedzser-asszisztens 
1350 A 2 gazdasági idegennyelvi levelező gazdasági idegennyelvű levelező 
1121 A 2 gépipari mérnökasszisztens gépipari mérnökasszisztens 
1552 A 2 gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -

feldolgozó 
gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 

390 A 2 hulladékgazdálkodás technológus hulladékgazdálkodás technológus 
381 A 2 idegenforgalmi szakmenedzser idegenforgalmi szakmenedzser 

1421 A 2 ifjúságsegítő ifjúságsegítő 
391 A 2 informatikai statisztikus és gazdasági tervező informatikai statisztikus és gazdasági tervező 

1186 A 2 intézményi kommunikátor intézményi kommunikátor 
1176 A 2 jogi asszisztens jogi asszisztens 
392 A 2 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 

1553 A 2 képzési szakasszisztens képzési szakasszisztens 
382 A 2 kereskedelmi szakmenedzser kereskedelmi szakmenedzser 

1422 A 2 kis- és középvállalkozási menedzser kis- és középvállalkozási menedzser 
1554 A 2 kohómérnök asszisztens kohómérnök asszisztens 
1598 A 2 költségvetész gazdálkodási szakügyintéző költségvetész gazdálkodási szakügyintéző 
1353 A 2 könnyűipari mérnökasszisztens könnyűipari mérnökasszisztens 
1555 A 2 külgazdasági üzletkötő külgazdasági üzletkötő 
1351 A 2 logisztikai műszaki menedzserasszisztens logisztikai műszaki menedzser 
1556 A 2 médiatechnológus asszisztens médiatechnológus asszisztens 
1557 A 2 ménesgazda ménesgazda 
1558 A 2 mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens 
1179 A 2 mezőgazdasági menedzser-asszisztens mezőgazdasági menedzser-asszisztens 
1423 A 2 mezőgazdasági műszaki 

menedzserasszisztens 
mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens 

1360 A 2 moderátor moderátor 
1122 A 2 műszaki informatikai mérnökasszisztens műszaki informatikai mérnökasszisztens 
1559 A 2 nemzetközi szállítmányozási szakügyintéző nemzetközi szállítmányozási szakügyintéző 
1560 A 2 növétermesztő és növényvédő technológus növétermesztő és növényvédő technológus 
1352 A 2 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 
386 A 2 pénzügyi szakügyintéző pénzügyi szakügyintéző 

1506 A 2 projektmenedzser asszisztens projektmenedzser asszisztens 
1354 A 2 reklámszervező szakmenedzser reklámszervező szakmenedzser 
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1361 A 2 sajtótechnikus sajtótechnikus 
1561 A 2 sertéstenyésztő  és -termék-elállító 

technológus 
sertéstenyésztő  és -termék-elállító technológus 

1362 A 2 sportkomunikátor sportkomunikátor 
388 A 2 számviteli szakügyintéző számviteli szakügyintéző 

1185 A 2 szülésznő szülésznő 
1562 A 2 telekommunikációs asszisztens telekommunikációs asszisztens 
1424 A 2 televíziósműsor-gyártó televíziósműsor-gyártó 
1363 A 2 terméktervező műszaki menedzserasszisztens terméktervező műszaki menedzserasszisztens 
1177 A 2 titkárságvezető titkárságvezető 
1355 A 2 üzletviteli szakmenedzser üzletviteli szakmenedzser 
1563 A 2 vadgazdálkodási technológus vadgazdálkodási technológus 
1564 A 2 vállalkozási szakügyintéző vállalkozási szakügyintéző 
1364 A 2 vegyész mérnök-asszisztens vegyész mérnök-asszisztens 
380 A 2 vegyipari-gépészmérnök asszisztens vegyipari-gépészmérnök asszisztens 
383 A 2 vendéglátó szakmenedzser vendéglátó szakmenedzser 
384 A 2 villamos mérnökasszisztens villamosmérnök-asszisztens 

     
BSc szintű szakok 

     
1517 b 3 állattenyésztő mérnöki BSc állattenyésztő mérnöki BSc 
1526 b 3 anyagmérnöki BSc anyagmérnöki BSc 
1528 b 3 biomérnöki BSc biomérnöki BSc 
1521 b 3 biztonság- és védelempolitika BSc biztonság- és védelempolitika BSc 
1522 b 3 büntetés-végrehajtási nevelő BSc büntetés-végrehajtási nevelő BSc 
1542 b 3 egészségügyi gondozás és prevenció 

(népegészségügyi ellenőr) BSc 
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr) 
BSc 

1543 b 3 egészségügyi gondozás és prevenció 
(védőnő) BSc 

egészségügyi gondozás és prevenció (védőnő) BSc 

1541 b 3 egészségügyi gondozás és prevenció BSc egészségügyi gondozás és prevenció BSc 
1545 b 3 egészségügyi szervező (egészségbiztosítás) 

BSc 
egészségügyi szervező (egészségbiztosítás) BSc 

1546 b 3 egészségügyi szervező (egészségügyi 
ügyvitelszervező) BSc 

egészségügyi szervező (egészségügyi ügyvitelszervező) BSc 

1544 b 3 egészségügyi szervező BSc egészségügyi szervező BSc 
1515 b 3 élelmiszermérnöki BSc élelmiszermérnöki BSc 
1539 b 3 energetikai mérnöki BSc energetikai mérnöki BSc 
1533 b 3 építészmérnöki BSc építészmérnöki BSc 
1531 b 3 építőmérnöki BSc építőmérnöki BSc 
1513 b 3 földmérő és földrendező mérnöki BSc földmérő és földrendező mérnöki BSc 
1520 b 3 gazdaságinformatikus BSc gazdaságinformatikus BSc 
1535 b 3 gépészmérnöki BSc gépészmérnöki BSc 
1538 b 3 had- és biztonságtechnikai mérnöki BSc had- és biztonságtechnikai mérnöki BSc 
1523 b 3 határrendészeti és -védelmi vezetői BSc határrendészeti és -védelmi vezetői BSc 
1534 b 3 ipari termék és formatervezői BSc ipari termék és formatervezői BSc 
1548 b 3 katekéta-lelkipásztori munkatárs BSc katekéta-lelkipásztori munkatárs BSc 
1525 b 3 katonai vezető BSc katonai vezető BSc 
1516 b 3 kertészmérnöki BSc kertészmérnöki BSc 
1527 b 3 könnyűipari mérnöki BSc könnyűipari mérnöki BSc 
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1529 b 3 környezetmérnöki BSc környezetmérnöki BSc 
1536 b 3 közlekedésmérnöki BSc közlekedésmérnöki BSc 
1537 b 3 mechatronikai mérnöki BSc mechatronikai mérnöki BSc 
1476 b 3 mérnök informatikus BSc mérnök informatikus BSc 
1514 b 3 mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

gépészmérnöki BSC 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki BSC 

1518 b 3 mezőgazdasági mérnöki BSc mezőgazdasági mérnöki BSc 
1532 b 3 műszaki földtudományi BSc műszaki földtudományi BSc 
1524 b 3 nemzetbiztonsági BSc nemzetbiztonsági BSc 
1519 b 3 növénytermesztő mérnöki BSc növénytermesztő mérnöki BSc 
1547 b 3 orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus BSc 
orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc 

1477 b 3 programtervező informatikus BSc programozó informatikus BSc 
1530 b 3 vegyészmérnöki BSc vegyészmérnöki BSc 
1540 b 3 villamosmérnöki BSc villamosmérnöki BSc 

     
Főiskolai szintű szakok 

     
337 F 3 adásrendező adásrendező 

1425 F 4 agrár szakoktató agrár szakoktató 
293 F 3 agrármenedzser agrármenedzser 
375 F 4 alkalmazott fizikus alkalmazott fizikus 
302 F 3 állattenyésztő mérnöki állattenyésztő mérnök 
230 F 3 általános közgazdasági  közgazdász általános közgazdasági szakon 
310 F 4 általános szociális munkás általános szociális munkás 
349 F 4 angol nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom szakos tanár 
363 F 3 angol nyelvtanár főiskolai szintű angol nyelvtanár 
267 F 3 anyagmérnöki anyagmérnöki 
342 F 4 balettművész balettművész 

1366 F 3 bánya- és geotechnikai bánya- és geotechnikai mérnök 
1089 F 4 barokkhegedűtanár, kamaraművész barokkhegedűtanár, kamaraművész 
1210 F 4 bibliaoktató bibliaoktató 
253 F 4 biológiatanári biológia szakos tanár 
377 F 3 biológus laboratóriumi operátor biológus laboratóriumi operátor 
268 F 4 biomérnöki biomérnök 
269 F 3 biztonságtechnikai biztonságtechnikai mérnök 

1009 F 4 biztonságtechnikai (katonai) biztonságtechnikai mérnök 
1154 F 3 blockflőte blockflőte tanár 
1092 F 4 blockflőtetanár, kamaraművész blockflőtetanár, kamaraművész 
1213 F 4 buddhista tanító buddhista tanító 
994 F 4 büntetés-végrehajtási büntetés-végrehajtási szervező 
985 F 4 bűnügyi bűnügyi szaknyomozó 

1073 F 4 cimbalomtanár, kamaraművész cimbalomtanár, kamaraművész 
1088 F 4 csembalótanár, kamaraművész csembalótanár, kamaraművész 
1400 F 3 diagnosztikai képalkotó diagnosztikai képalkotó 
1196 F 4 diakónus diakónus 
314 F 4 dietetikus dietetikus 
315 F 4 diplomás ápoló diplomás ápoló 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

322 F 4 egészségbiztosítási egészségbiztosítási szakember 
260 F 4 egészségtan-tanár egészségtan-tanár 
231 F 3 egészségügyi szakoktató egészségógyi szakoktató 
294 F 4 egészségügyi ügyvitelszervező egészségügyi ügyvitelszervező 
331 F 4 egyházzene, tanár egyházzene, tanár 
270 F 3 élelmiszeripari gépészmérnöki élelmiszeripari gépészmérnök 
271 F 3 élelmiszer-technológus mérnöki élelmiszertechnológus mérnök 
328 F 4 ének-zene, népzenetanár ének-zene, népzenetanár 
329 F 4 ének-zenetanár ének-zenetanár 
327 F 4 ének-zenetanár, egyházzene ének-zenetanár, egyházzenész 
326 F 4 ének-zenetanár, karvezetés ének-zenetanár, karvezető 
272 F 3 energetikai energetikai mérnök 
273 F 3 építészmérnöki (magasépítő mérnöki) építészmérnöki (magasépítő mérnöki) 
274 F 3 építőmérnöki építőmérnöki 

1003 F 4 építőmérnöki (katonai) építőmérnök 
1127 F 4 értelmileg akadályozottak pedagógiája gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár vagy/és terapeuta 
350 F 4 eszperantó nyelvtanári eszperantó szakos tanár 

1152 F 4 európai közszolgálati és üzleti szervező európai közszolgálati és üzleti szervező 
1082 F 4 fagott-tanár, kamaraművész fagott-tanár, kamaraművész 
275 F 3 faipari mérnöki faipari mérnök 
254 F 4 fizikatanári fizika szakos tanár 

1435 F 4 fotóriporter és képszerkesztői fotóriporter és képszerkesztő 
276 F 3 földmérő mérnöki földmérő mérnök 
255 F 4 földrajztanári földrajz szakos tanár 
277 F 3 földrendező mérnöki földrendező mérnök 
351 F 4 francia nyelv és irodalom francia nyelv és irodalom szakos tanár 
367 F 3 francia nyelvtanári főiskolai szintű francia nyelvtanár 

1079 F 4 fuvolatanár, kamaraművész fuvolatanár, kamaraművész 
333 F 4 fúvószenekari karnagy fúvószenekari karnagy 
236 F 3 gazdálkodási  közgazdász gazdálkodási  szakon 

1010 F 4 gazdálkodási (katonai) közgazdász, gazdálkodási szakon 
1137 F 4 gazdaságdiplomácia és nemzetközi 

menedzsment 
közgazdász, gazdaságdiplomácia és nemzet menedzsment 
szakon 

296 F 4 gazdasági informatikai  közgazdász gazdasági informatikai szakon 
295 F 3 gazdasági mérnöki gazdasági mérnök 
212 F 4 gazdaságismeret gazdaságismeret szakos tanár 
986 F 4 gazdaságvédelmi gazdaságvédelmi szaknyomozó 
278 F 3 gépészmérnöki gépészmérnök 

1004 F 4 gépészmérnöki (katonai) gépészmérnök 
1078 F 4 gitártanár, kamaraművész gitártanár, kamaraművész 
1076 F 4 gordonkatanár, kamaraművész gordonkatanár, kamaraművész 
1077 F 4 gordontanár, kamaraművész gordontanár, kamaraművész 
339 F 3 gyártásszervező  film- és televízió gyártásszervező 

1505 F 4 gyógypedagógia  
316 F 4 gyógytornász gyógytornász 
213 F 4 gyors- és gépírás gyors és gépírás szakos tanár 
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1128 F 4 hallássérültek pedagógiája gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár 
vagy/és terapeuta 

341 F 3 hangmesteri hangmester 
1071 F 4 hárfatanár, kamaraművész hárfatanár, kamaraművész 
1072 F 4 harmonikatanár, kamaraművész harmonikatanár, kamaraművész 
1085 F 4 harsonatanár, kamaraművész harsonatanár, kamaraművész 
990 F 4 határrendészeti határrendészeti szervező 
998 F 4 határrendészeti és -védelmi vezetői határrendészeti és -védelmi vezető 
237 F 4 háztartásökonómia-életvitel szakos tanári háztartásökonómia-életvitel szakos tanár 

1074 F 4 hegedűtanár, kamaraművész hegedűtanár, kamaraművész 
250 F 4 hitoktató hitoktató 
251 F 3 hitoktató hitoktató 
227 F 5 hittanár hittanár 
228 F 4 hittanár hittanár 
229 F 3 hittanár hittanár 

1426 F 4 hittanár-nevelő hittanár-nevelő 
352 F 4 horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horvát nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár 
223 F 3 humán erőforrás menedzser humán erőforrás menedzser 
298 F 4 idegenforgalmi és szálloda  közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon 
297 F 4 idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon és idegenforgalmi-

szálloda szakos közgazdász tanár 
989 F 4 igazgatásrendészeti igazgatásrendészeti szervező 
232 F 3 igazgatásszervező igazgatásszervező 

1434 F 3 igazságügyi ügyintéző igazságügyi ügyintéző 
1166 F 4 informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros 
1167 F 3 informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros 
1180 F 4 ingatlan-nyilvántartási szervező ingatlan-nyilvántartási szervező 
1274 F 4 jazz-basszusgitár-előadóművész, tanár jazz-basszusgitár előadóművész, tanár 
1275 F 4 jazzbőgő-előadóművész, tanár jazz-bőgő előadóművész, tanár 
1279 F 4 jazzdob-előadóművész, tanár jazz-dob előadóművész, tanár 
336 F 4 jazzének előadóművész, tanár jazzének előadóművész, tanár 

1273 F 4 jazzgitár-előadóművész, tanár jazz-gitár előadóművész, tanár 
1277 F 4 jazzharsona-előadóművész, tanár jazz-harsona előadóművész, tanár 
1276 F 4 jazztrombita-előadóművész, tanár jazz-trombita előadóművész, tanár 
334 F 4 jazz-zeneszerzés és hangszerelés, 

jazzelmélettanár 
jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélettanár 

1272 F 4 jazz-zongora-előadóművész, tanár jazz-zongora előadóművész, tanár 
1278 F 4 jazzszaxofon-előadóművész, tanár jazz-szaxofon előadóművész, tanár 
1063 F 4 judaisztika tanár judaisztika tanár 
338 F 3 kameraman kameraman 

1367 F 4 kánonjogász kánonjogász 
1195 F 4 kántor kántor 
1481 F 3 katasztrófavédelmi katasztrófavédelmi szervező 
996 F 4 katonai vezetői katonai vezető 
256 F 4 kémiatanári kémia szakos tanár 
239 F 4 kereskedelmi  közgazdász kereskedelmi szakon 
238 F 4 kereskedelmi közgazdász tanári  közgazdász kereskedelmi szakon és kereskedelmi szakos 

közgazdász tanár 
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1427 F 4 kereskedelmi szakoktató kereskedelmi szakoktató 
303 F 3 kertészmérnöki kertészmérnök 

1081 F 4 klarinéttanár, kamaraművész klarinéttanár, kamaraművész 
279 F 3 kohómérnöki kohómérnök 
214 F 4 kommunikáció kommunikáció szakos bölcsész 
280 F 3 kommunikáció-technikai mérnöki kommunikáció-technikai mérnök 

1391 F 4 konduktor-óvodapedagógus konduktor-óvodapedagógus 
313 F 4 konduktor-tanító konduktor-tanító 
343 F 3 koreográfus koreográfus 

1565 F 4 kortárstánc koreográfus kortárstánc koreográfus 
1566 F 4 kortárstánc művész kortárstánc művész 
1567 F 4 kortárstánc pedagógus kortárstánc pedagógus 
281 F 3 könnyűipari könnyűipari mérnök 
215 F 4 könyvtár könyvtáros 
304 F 4 környezetgazdálkodási agrármérnöki környezetgazdálkodási agrármérnök 
282 F 3 környezetmérnöki környezetmérnök 
257 F 4 környezetvédelem-tanári környezetvédelem szakos tanár 
317 F 4 közegészségügyi-járványügyi felügyelő közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
283 F 3 közlekedésmérnöki közlekedésmérnök 

1005 F 4 közlekedésmérnöki (katonai) közlekedésmérnök 
988 F 4 közlekedésrendészeti közlekedésrendészeti szervező 
987 F 4 közrendvédelmi közrendvédelmi szervező 

1398 F 3 közszolgáltatási közgazdász közszolgáltatási szakos közgazdász 
240 F 4 külgazdasági  közgazdász külgazdasági szakon 

1083 F 4 kürttanár, kamaraművész kürttanár, kamaraművész 
1129 F 4 látássérültek pedagógiája gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos tanár vagy/és 

terapeuta 
354 F 4 latin nyelv és irodalom latin nyelv és irodalom szakos tanár 

1347 F 4 látványtervező Látványtervező 
1206 F 4 lelkész lelkész 
1430 F 4 lelkész és vallástanár lelkész és vallástanár 
1209 F 4 lelkészképző lelkész 
1207 F 4 lelkipásztori munkatárs lelkipásztori munkatárs 
1067 F 4 liturgiatörténet-előadó liturgiatörténet-előadó 
1130 F 4 logopédia gyógypedagógus, logopédia szakos tanár vagy/és terapeuta 
325 F 4 magánénektanár, ének-kamaraművész magánénektanár, ének-kamaraművész 
216 F 4 magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
217 F 4 matematikatanári matematika szakos tanár 
305 F 3 meliorációs mérnöki meliorációs mérnök 

1075 F 4 mélyhegedűtanár, kamaraművész mélyhegedűtanár, kamaraművész 
318 F 4 mentőtiszt mentőtiszt 
378 F 4 mérnöktanári (agrár) mérnöktanár (agrár) 
284 F 3 mérnöktanári (műszaki) mérnöktanár (műszaki) 
285 F 3 mezőgazdasági gépészmérnöki mezőgazdasági gépészmérnök 
306 F 3 mezőgazdasági mérnöki mezőgazdasági mérnök 
309 F 3 mezőgazdasági szakigazgatási szervező 

mérnöki 
mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök 

1203 F 4 misszió missziós 
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233 F 4 munkaügyi kapcsolatok munkaügyi szervező 
234 F 3 munkavállalási tanácsadó munkavállalási tanácsadó 
286 F 3 műszaki informatikai mérnök-informatikus 

1008 F 4 műszaki informatikai (katonai) mérnök-informatikus 
287 F 4 műszaki menedzser műszaki menedzser 

1428 F 4 műszaki szakoktató műszaki szakoktató 
218 F 4 művelődésszervező művelődésszervező 
219 F 3 művelődésszervező művelődésszervező 
356 F 4 német nemzetiségi nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár 
355 F 4 német nyelv és irodalom német nyelv és irodalom szakos tanár 
364 F 3 német nyelvtanári főiskolai szintű német nyelvtanár 
993 F 4 nemzetbiztonsági nemzetbiztonsági szervező 
247 F 3 nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus 
249 F 4 nemzetiségi (cigány/roma) tanító nemzetiségi (cigány/roma) tanító 

1442 F 3 nemzetiségi (horvát) óvodapedagógus nemzetiségi (horvát) óvodapedagógus 
1436 F 4 nemzetiségi (horvát) tanító nemzetiségi (horvát) tanító 
1443 F 3 nemzetiségi (német) óvodapedagógus nemzetiségi (német) óvodapedagógus 
1437 F 4 nemzetiségi (német) tanító nemzetiségi (német) tanító 
1444 F 3 nemzetiségi (román) óvodapedagógus nemzetiségi (román) óvodapedagógus 
1438 F 4 nemzetiségi (román) tanító nemzetiségi (román) tanító 
1445 F 3 nemzetiségi (szerb) óvodapedagógus nemzetiségi (szerb) óvodapedagógus 
1439 F 4 nemzetiségi (szerb) tanító nemzetiségi (szerb) tanító 
1446 F 3 nemzetiségi (szlovák) óvodapedagógus nemzetiségi (szlovák) óvodapedagógus 
1440 F 4 nemzetiségi (szlovák) tanító nemzetiségi (szlovák) tanító 
1447 F 3 nemzetiségi (szlovén) óvodapedagógus nemzetiségi (szlovén) óvodapedagógus 
1441 F 4 nemzetiségi (szlovén) tanító nemzetiségi (szlovén) tanító 
245 F 4 nemzetközi kapcsolatok nemzetközi kapcsolatok szakreferens 
241 F 4 nemzetközi kommunikáció  közgazdász nemzetközi kommunikáció szakon 
348 F 4 nemzetközi marketing és teljes körú 

minőségbiztosítás (TQM) 
közgazdász nemzetközi marketing és teljes körú minőségirányítás 
(TQM) szakon 

1280 F 4 néptánc-színházi tánc néptánc-színházi tánc művész 
220 F 3 nevelőtanár nevelőtanár 

1120 F 4 non-profit gazdálkodási közgazdász, non-profit gazdálkodási szakon 
307 F 3 növénytermesztési mérnöki növénytermesztési mérnök 

1080 F 4 oboatanár, kamaraművész oboatanár, kamaraművész 
357 F 4 olasz nyelv és irodalom olasz nyelv és irodalom szakos tanár 
365 F 3 olasz nyelvtanári főiskolai szintű olasz nyelvtanár 
319 F 3 optometrista optometrista 

1070 F 4 orgonatanár, kamaraművész orgonatanár, kamaraművész 
358 F 4 orosz nyelv és irodalom orosz nyelv és irodalom szakos tanár 
321 F 4 orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus 
246 F 3 óvodapedagógus óvodapedagógus, 
221 F 4 pedagógia pedagógia szakos nevelő 
242 F 4 pénzügyi  közgazdász pénzügyi szakon 

1011 F 4 pénzügyi  (katonai) közgazdász, pénzügyi szakon 
992 F 4 pénzügynyomozói pénzügyi szaknyomozó 
261 F 3 programozó matematikus programozó matematikus 

1168 F 3 pszichológia főiskolai szintű pszichológia szakos bölcsész 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

1169 F 4 pszichológia főiskolai szintű pszichológia szakos bölcsész 
1131 F 4 pszichopedagógia gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár vagy/és 

terapeuta 
346 F 4 rajztanári  rajz szakos tanár 

1349 F 3 rekreáció rekreáció-szervező 
288 F 3 repülőmérnöki repülőmérnök 
359 F 4 román nemzetiségi nyelv és irodalom román nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár 

1368 F 4 spanyol nyelv és irodalom spanyol nyelv és irodalom szakos tanár 
366 F 4 spanyol nyelvtanári főiskolai szintű spanyol nyelvtanár 
263 F 3 sportmenedzser sportmenedzser 
262 F 4 szakedző szakedző 
252 F 3 szakoktatók (ált.) szakoktató 
258 F 4 számítástechnika-tanári számítástechnika szakos tanár 
243 F 4 számviteli  közgazdász számviteli szakon 
222 F 3 személyügyi szervező személyügyi szervező 

1390 F 3 színész színész 
360 F 4 szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár 
361 F 4 szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár 

1431 F 4 szociális munkás szociális munkás 
311 F 4 szociálpedagógus szociálpedagógus 
330 F 4 szolfézstanár szolfézstanár 

1132 F 4 szomatopedagógia gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár vagy/és 
terapeuta 

1394 F 3 szőlész-borász szőlész-borász mérnök 
1369 F 3 tájgazdálkodási tájgazdálkodási 
344 F 3 táncelméleti szakíró táncelméleti szakíró 
345 F 4 táncpedagógus táncpedagógus 
248 F 4 tanító  tanító 

1133 F 4 tanulásban akadályozottak pedagógiája gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 
tanár vagy/és terapeuta 

235 F 4 társadalombiztosítás társadalombiztosítási szervező 
259 F 4 technikatanári technika szakos tanár 
289 F 3 településmérnöki településmérnök 
225 F 5 teológia teológus 
226 F 4 teológia teológus 

1183 F 4 természetvédelmi mérnök természetvédelmi mérnök 
265 F 4 testnevelés-rekreáció testnevelés-rekreáció szakos tanár 
264 F 4 testnevelő tanár testnevelő tanár 
224 F 4 történelem történelem szakos tanár 

1084 F 4 trombitatanár, kamaraművész trombitatanár, kamaraművész 
1086 F 4 tubatanár, kamaraművész tubatanár, kamaraművész 
290 F 3 tűzvédelmi tűzvédelmi mérnök 
362 F 4 ukrán nyelv és irodalom ukrán nyelv és irodalom szakos tanár 

1170 F 4 ügyviteli ügyviteli szakos tanár 
1087 F 4 ütőhangszertanár, kamaraművész ütőhangszertanár, kamaraművész 
1298 F 4 üzleti kommunikáció üzleti kommunikátor 
308 F 3 vadgazda mérnöki vadgazda mérnök 
340 F 3 vágó  film- és televízióvágó 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

244 F 4 vállalkozásszervező  közgazdász vállalkozásszervező szakon 
299 F 4 vállalkozó-menedzser vállalkozó-menedzser 

1212 F 4 vallástudományi és katolikus hittanár vallástud. szakember és kat. hittanár 
991 F 4 vámigazgatási vámigazgatási szervező 
320 F 4 védőnő védőnő 
376 F 3 vegyész-fizikus laboratóriumi operátor vegyész-fizikus laboratóriumi operátor 
291 F 4 vegyészmérnöki vegyészmérnök 

1006 F 4 vegyészmérnöki (katonai) vegyészmérnök (katonai) 
301 F 4 vendéglátó és szálloda  közgazdász vendéglátó és szálloda szakon 

1429 F 4 vendéglátó szakoktató vendéglátó szakoktató 
300 F 4 vendéglátó-szállodai közgazdász tanári közgazdász vendéglátó és szálloda szakon és vendéglátó 

szálloda szakos közgazdász tanár 
1480 F 3 vidékfejlesztési agrármérnöki vidékfejlesztő agrármérnök 
292 F 3 villamosmérnöki villamosmérnök (mérési és automatizálási ) 

1007 F 4 villamosmérnöki (katonai) villamosmérnök 
1091 F 4 viola da gamba tanár, kamaraművész viola da gambatanár, kamaraművész 
347 F 4 vizuális kommunikáció  tanári vizuális kommunikáció szakos tanár 
332 F 4 zeneelmélet-, szolfézstanár, karvezetés zeneelmélet-, szolfézstanár, karvezető 

1342 F 3 zongorakísérő-korrepetítor Zongorakísérő-korrepetítor tanár 
1069 F 4 zongoratanár, kamaraművész zongoratanár, kamaraművész 
1064 F 4 zsidó közösségszervező zsidó közösségi szociális munkás 

     
Egyetemi szintű szakok 

     
160 E 5 ábrázológeometria-tanári okleveles ábrázológeometria szakos tanár 
202 E 5 agrárkémikus agrármérnöki okleveles agrárkémikus agrármérnök 
203 E 5 agrármérnöki okleveles agrármérnök 
146 E 5 alkalmazott matematikus okleveles alkalmazott matematikus 

1151 E 5 alkalmazott növénybiológus okleveles alkalmazott növénybiológus 
17 E 4 alkalmazott nyelvészet okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész 

200 E 5 alkalmazott zoológus okleveles alkalmazott zoológus 
211 E 5 állatorvosi állatorvos doktor 
45 E 5 altajisztika okleveles altajisztika szakos bölcsész 

208 E 6 általános orvostudományi általános orvos 
46 E 4 amerikanisztika okleveles amerikanisztika szakos bölcsész/tanár 
47 E 5 angol nyelv és irodalom okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
48 E 4 angol nyelv és irodalom okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

175 E 5 anyagmérnöki okleveles anyagmérnök 
1370 E 5 ápoló okleveles ápoló 

49 E 5 arab okleveles arab szakos bölcsész 
50 E 5 asszirológia okleveles asszirológia szakos bölcsész 

176 E 5 bánya- és geotechnikai (bányászati) okleveles bánya- és geotechnikai mérnök 
1123 E 5 biofizikus okleveles biofizikus 
161 E 5 biológiatanári okleveles biológia szakos tanár 
147 E 5 biológus okleveles biológus 
177 E 5 biomérnöki okleveles biomérnök 
999 E 5 biztonság- és védelempolitika okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő 
52 E 4 bolgár nyelv és irodalom okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész 
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51 E 5 bolgár nyelv és irodalom okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
53 E 5 cseh nyelv és irodalom okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész 

1104 E 5 csembalóművész, tanár okleveles csembalóművész, -tanár 
148 E 5 csillagász okleveles csillagász 
116 E 5 design menedzser okleveles disign menedzser 
168 E 5 egészségtantanár okleveles egészségtan-tanár 

1184 E 5 egészségügyi informatikus okleveles egészségügyi informatikus 
1344 E 3 egészségügyi mérnök okleveles egészségügyi mérnök 
1397 E 5 egészségügyi-tanár okleveles egészségügyi szaktanár 
134 E 5 egyházzene, tanár okleveles egyházzenész, tanár 
54 E 5 egyiptológia okleveles egyiptológia szakos bölcsész 

192 E 5 élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök 
178 E 5 élelmiszermérnöki okleveles élelmiszermérnök 
18 E 4 elméleti nyelvészet okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész 

179 E 5 előkészítéstechnikai okleveles előkészítéstechnikai mérnök 
138 E 5 énekművész, -tanár okleveles énekművész, -tanár 
135 E 5 ének-zenetanár, karvezetés okleveles ének-zenetanár, karvezető 
371 E 5 energetikai okleveles energetikai mérnök 
109 E 5 építész okleveles építész tervező művész 
180 E 5 építészmérnöki okleveles építészmérnök 
181 E 5 építőmérnöki okleveles építőmérnök 
204 E 5 erdőmérnöki okleveles erdőmérnök 
104 E 4 eszperantó okleveles eszperantó szakos bölcsész/tanár 
368 E 5 észt okleveles észt szakos bölcsész 
105 E 5 esztétika okleveles esztétika szakos bölcsész 

1348 E 5 etika, ember- és társadalomismeret Okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár 
1113 E 5 fagott-művész, tanár okleveles fagottművész, -tanár 
182 E 5 faipari mérnöki okleveles faipari mérnök 
126 E 5 festő festőművész 
121 E 5 film- és televízióoperatőr okleveles film- és televízióoperatőr 
122 E 5 film- és televízióproducer okleveles film- és televízióproducer 
120 E 5 film- és televíziórendező okleveles film- és televíziórendező 

1161 E 5 filmelmélet és filmtörténet okleveles filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész/tanár 
19 E 5 filozófia okleveles filozófia szakos bölcsész/tanár 

1155 E 4 filozófia okleveles filozófia szakos bölcsész/tanár 
55 E 5 finn nyelv és irodalom okleveles finn nyelv és irodalom szakos bölcsész 
20 E 5 finnugor okleveles finnugor szakos bölcsész 

162 E 5 fizikatanári okleveles fizika szakos tanár 
149 E 5 fizikus okleveles fizikus 

1359 E 5 fizikus informatikus Okleveles fizikus informatikus 
150 E 5 fizikus-mérnök okleveles fizikus-mérnök 
209 E 5 fogorvostudományi fogorvos 

1371 E 5 folyamatszabályozó mérnöki okleveles folyamatszabályozó mérnöki 
110 E 5 formatervező okleveles formatervező művész 
183 E 5 földmérő és térinformatikai okleveles földmérő és térinformatikai mérnük 
163 E 5 földrajztanári okleveles földrajz szakos tanár 
56 E 5 francia nyelv és irodalom okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
57 E 4 francia nyelv és irodalom okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
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1110 E 5 fuvolaművész, tanár okleveles fuvolaművész, -tanár 
4 E 5 gazdálkodási  okleveles közgazdász gazdálkodási szakon 
5 E 5 gazdálkodási szakos közgazdász tanári  okleveles közgazdász gazdálkodási szakon és okleveles 

gazdálkodási szakos közgazdász tanár 
201 E 5 gazdasági agrármérnöki okleveles gazdasági agrármérnök 

1153 E 5 gazdasági informatika okleveles gazdaságinformatikus 
1393 E 5 gazdaságmatematikai elemző okleveles gazdaságmatematikai elemző szakos közgazdász 
151 E 5 geofizikus okleveles geofizikus 
152 E 5 geográfus Okleveles geográfus 
153 E 5 geológus okleveles geológus 
184 E 5 gépészmérnöki okleveles gépészmérnök 

1372 E 5 gitárművész, tanár okleveles gitárművész, tanár 
1108 E 5 gordonkaművész, tanár okleveles gordonkaművész, -tanár 
1109 E 5 gordonművész, tanár okleveles gordonművész, -tanár 
1125 E 5 gyógypedagógia okleveles gyógypedagógus 
1126 E 5 gyógypedagógia szakos tanár okleveles gyógypedagógus és gyógypedagógia szakos tanár 
210 E 5 gyógyszerésztudományi okleveles gyógyszerész 
172 E 5 gyógytestnevelő okleveles gyógytestnevelő 

1001 E 5 haditechnikai menedzser okleveles haditechnikai menedzser 
1105 E 5 hárfaművész, tanár okleveles hárfaművész, -tanár 
1116 E 5 harsonaművész, tanár okleveles harsonaművész, -tanár 
997 E 5 határrendészeti és -védelmi vezetői okleveles határrendészeti és -védelmi vezető 
61 E 4 hebraisztika okleveles hebraisztika szakos bölcsész 
60 E 5 hebraisztika okleveles hebraisztika szakos bölcsész/tanár 

1106 E 5 hegedűművész, tanár okleveles hegedűművész, -tanár 
42 E 6 hittanár okleveles hittanár 
43 E 5 hittanár okleveles hittanár 
44 E 4 hittanár okleveles hittanár 
62 E 5 horvát nyelv és irodalom okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

173 E 4 humánkinezológia okleveles kineziológus 
21 E 5 humánszervező okleveles humánszervező 
63 E 5 indológia okleveles indológia szakos bölcsész 

164 E 5 informatikatanári (számítástechnika-tanári) okleveles informatika szakos tanár  
1392 E 5 informatikus agrármérnök okleveles informatikus agrármérnök 
1399 E 5 informatikus egészségügyi menedzser informatikus egészségügyi menedzser 
1417 E 5 informatikus fizika Okleveles informatikus fizikus  
154 E 5 informatikus könyvtáros okleveles informatikus könyvtáros 

1416 E 5 informatikus vegyész okleveles informatikus vegyész 
130 E 5 intermédia médiaművész 
370 E 5 ipari termék- és formatervezői okleveles ipari termék- és formatervező mérnök 
64 E 5 iranisztika okleveles iranisztika szakos bölcsész 
66 E 4 japán okleveles japán szakos bölcsész 
65 E 5 japán okleveles japán szakos bölcsész/tanár 
1 E 5 jogász jogász 

1418 E 1 kánonjogász okleveles kánonjogász 
137 E 5 karmesterképző okleveles karmester 

1000 E 5 katonai logisztikai okleveles katonai logisztikai vezető 
995 E 5 katonai vezetői okleveles katonai vezető 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

1281 E 5 kémiai informatikus okleveles kémiai informatikus 
165 E 5 kémiatanári okleveles kémia szakos tanár 
128 E 5 képgrafika képgrafikus művész 
205 E 5 kertészmérnöki okleveles kertészmérnök 
67 E 5 kínai okleveles kínai szakos bölcsész 

1112 E 5 klarinétművész, tanár okleveles klarinétművész, -tanár 
1282 E 5 klinikai kémikus okleveles klinikai kémikus 
185 E 5 kohómérnöki okleveles kohómérnök 
22 E 5 kommunikáció okleveles kommunikáci szakos bölcsész 

119 E 4 koreográfus okleveles koreográfus 
1341 E 5 könnyűipari mérnök Okleveles könnyűipari mérnök 

23 E 5 könyvtár okleveles könyvtáros 
206 E 5 környezetgazdálkodási agrármérnöki okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 
186 E 5 környezetmérnöki okleveles környezetmérnök 
166 E 5 környezettan-tanári okleveles környezettan szakos tanár 
369 E 5 környezettudományi okleveles környezetkutató 

6 E 5 közgazdasági okleveles közgazdász közgazdasági szakon  
155 E 5 közgazdasági programozó matematikus okleveles közgazdasági programozó matematikus 

7 E 5 közgazdasági szakos közgazdász tanári  okleveles közgazdász közgazdasági szakon és okleveles 
közgazdasági szakos közgazdász tanár 

1396 E 5 közigazgatási okleveles közigazgatási szakértő 
187 E 5 közlekedésmérnöki okleveles közlekedésmérnök 
25 E 4 kulturális antropológia okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész 
24 E 5 kulturális antropológia okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész/tanár 

1114 E 5 kürtművész, tanár okleveles kürtművész, -tanár 
68 E 5 latin nyelv és irodalom okleveles latin nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
69 E 4 latin nyelv és irodalom okleveles latin nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

132 E 5 látványtervező látványtervező-művész 
71 E 4 lengyel nyelv és irodalom okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész 
70 E 5 lengyel nyelv és irodalom okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
26 E 5 levéltár okleveles levéltár szakos bölcsész 
27 E 4 levéltár okleveles levéltár szakos bölcsész 

106 E 4 magyar mint idegen nyelv okleveles magyar mint idegen nyelv szakos bölcsész/tanár 
1156 E 4 magyar nyelv és irodalom okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 

28 E 5 magyar nyelv és irodalom okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
29 E 5 matematikatanári okleveles matematika szakos tanár 
12 E 5 matematikus okleveles matematikus 

1107 E 5 mélyhegedűművész, tanár okleveles mélyhegedűművész, -tanár 
188 E 5 mérnök-fizikus okleveles mérnök-fizikus 
374 E 2 mérnöktanári (agrár) okleveles mérnöktanár (agrár) 
189 E 2 mérnöktanári (műszaki) okleveles mérnöktanár (műszaki) 
156 E 5 meteorológus okleveles meteorológus 
191 E 5 mezőgazdasági gépészmérnöki okleveles mezőgazdasági gépészmérnök 
190 E 5 mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és 

gépjármű mérnöktiszti 
okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű 
mérnöktiszt 

1357 E 5 molekuláris biológus Okleveles molekuláris biológus 
72 E 5 mongol okleveles mongol szakos bölcsész 

125 E 5 mozgókép-tudományi  okleveles mozgóképdramaturg-esztéta  
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124 E 4 multimédia programszerkesztő–rendező okleveles multimédia programszerkesztő–rendező 
193 E 5 műszaki földtudományi okleveles műszaki földtudományi mérnök 
194 E 5 műszaki informatikai okleveles mérnök-informatikus 
195 E 5 műszaki menedzser okleveles műszaki menedzser 
30 E 5 művelődési (és felnőttképzési) menedzser okleveles művelődési (és felnőttképzési) menedzser 

1066 E 5 művelődéstörténet művelődéstörténész 
1162 E 5 művelődésszervező okleveles művelődésszervező 

31 E 5 művészettörténet okleveles művészettörténet szakos bölcsész/tanár 
32 E 4 művészettörténet okleveles művészettörténet szakos bölcsész/tanár 
33 E 5 művészettudomány okleveles múvészettudomány szakos bölcsész/tanár 
74 E 4 néderlandisztika okleveles néderlandisztika szakos bölcsész 
73 E 5 néderlandisztika okleveles néderlandisztika szakos bölcsész/tanár 
75 E 5 német nemzetiségi nyelv és irodalom okleveles német nemzetiségi szakos bölcsész/tanár 

1158 E 4 német nemzetiségi nyelv és irodalom okleveles német nemzetiségi szakos bölcsész/tanár 
76 E 5 német nyelv és irodalom okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
77 E 4 német nyelv és irodalom okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
8 E 5 nemzetközi kapcsolatok okleveles nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász 

1358 E 5 nemzetközi tanulmányok Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő 
1479 E 5 népegészségügyi felügyelő okleveles népegészségügyi felügyelő 

34 E 5 néprajz okleveles néprajz szakos bölcsész/tanár 
1356 E 2 növényorvosi Okleveles növényorvos 
1111 E 5 oboaművész, tanár okleveles oboaművész, -tanár 

79 E 4 ógörög okleveles ógörög szakos bölcsész 
78 E 5 ógörög okleveles ógörög szakos bölcsész/tanár 

196 E 5 olaj- és gázmérnöki (fluidumbányászati ) okleveles olaj- és gázmérnök 
80 E 5 olasz nyelv és irodalom okleveles olasz nyelv és irodalom szakos bölcsés/tanár 
81 E 4 olasz nyelv és irodalom okleveles olasz nyelv és irodalom szakos bölcsés/tanár 

139 E 5 operaénekes, magánének tanár okleveles operaénekes, magánénektanár 
1103 E 5 orgonaművész, tanár okleveles orgonaművész, -tanár 

82 E 5 orosz nyelv és irodalom okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
83 E 4 orosz nyelv és irodalom okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

373 E 3 orvosbiológiai mérnök okleveles orvosbiológiai mérnök 
107 E 4 összehasonlító irodalomtörténet okleveles összehasonlító irodalomtörténet szakos bölcsész 
35 E 4 összehasonlító irodalomtudomány okleveles összehasonlító irodalomtudomány szakos bölcsész 

197 E 5 papíripari mérnöki okleveles papíripari mérnök 
37 E 4 pedagógia okleveles pedagógia szakos bölcsész 
36 E 5 pedagógia okleveles pedagógia szakos bölcsész/tanár 

1345 E 5 pénzügyi Okleveles közgazdász pénzügyi szakon 
2 E 6 politikaelmélet okleveles politikaelmélet szakos bölcsész/tanár 
3 E 5 politológia okleveles politológus 

1448 E 5 politológia okleveles politológus és politológia szakos tanár 
9 E 5 politológus-közgazdász  okleveles politológus-közgazdász 

84 E 5 portugál nyelv és irodalom okleveles portugál nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
1159 E 4 portugál nyelv és irodalom okleveles portugál nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
157 E 5 programtervező matematikus okleveles programtervező matematikus 

1160 E 5 pszichológia okleveles pszichológus 
169 E 5 pszichológia okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár 

1065 E 5 rabbiképző okleveles rabbi 
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144 E 6 rádió- és televíziós zenei rendező okleveles rádió- és televíziós zenei rendező 
112 E 5 rajz-vizuális nevelés rajz-vizuális nevelés 
13 E 5 régészet okleveles régészet szakos bölcsész 
14 E 4 régészet okleveles régészet szakos bölcsész 

372 E 5 rendszerinformatika okleveles rendszerinformatikus 
133 E 5 restaurátor restaurátorművész 
86 E 4 román nyelv és irodalom okleveles román nyelv és irodalom szakos bölcsész 
85 E 5 román nyelv és irodalom okleveles román nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

1163 E 5 romológia okleveles romológia szakos bölcsész 
87 E 4 skandinavisztika okleveles skandinavisztika (dán, norvég, svéd) szakos bölcsész 
88 E 5 spanyol nyelv és irodalom okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
89 E 4 spanyol nyelv és irodalom okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
91 E 4 szerb nyelv és irodalom okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész 
90 E 5 szerb nyelv és irodalom okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
93 E 4 szerbhorvát okleveles szerbhorvát szakos bölcsész 
92 E 5 szerbhorvát okleveles szerbhorvát szakos bölcsész/tanár 

113 E 5 szilikátipari tervező okleveles szilikátipari tervezőművész 
117 E 4 színész okleveles színész 
118 E 5 színházrendező okleveles színházrendező 
38 E 5 színháztörténet okleveles színháztörténet szakos bölcsész 
15 E 5 színháztudományi okleveles színházdramaturg-esztéta 
95 E 4 szlavisztika okleveles szlavisztika szakos bölcsész 
94 E 5 szlavisztika okleveles szlavisztika szakos bölcsész/tanár 
97 E 4 szlovák nyelv és irodalom okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész 
96 E 5 szlovák nyelv és irodalom okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 
99 E 4 szlovén nyelv és irodalom okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész 
98 E 5 szlovén nyelv és irodalom okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

127 E 5 szobrász szobrászművész 
170 E 5 szociális munkás okleveles szociális munkás 
171 E 5 szociálpolitikai okleveles szociálpolitikus 
10 E 5 szociálpolitikus-közgazdász  okleveles szociálpolitikus-közgazdász 
16 E 5 szociológia okleveles szociológus 

1449 E 5 szociológia okleveles szociológus és szociológia szakos tanár 
11 E 5 szociológus-közgazdász  okleveles szociológus-közgazdász 

1346 E 2 szolfézstanár Okleveles szolfézstanár 
207 E 5 tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési okleveles tájépítész mérnök 
167 E 5 technikatanári okleveles technika szakos tanár 

1343 E 5 településmérnöki Okleveles településmérnök 
123 E 4 televíziós műsorvezető, rendező okleveles televíziós műsorvezető, rendező 
40 E 6 teológia okleveles teológus 
41 E 5 teológia teológus 

1507 E 6 teológus-lelkész teológus-lelkész 
158 E 5 térképész okleveles térképész 
129 E 5 tervezőgrafika tervezőgrafikus művész 
174 E 5 testnevelő tanár okleveles testnevelő tanár 
114 E 5 textiltervező okleveles textiltervező művész 
100 E 5 tibeti okleveles tibeti szakos bölcsész 
101 E 5 török okleveles török szakos bölcsész 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

1157 E 4 történelem okleveles történelem szakos bölcsész 
39 E 5 történelem okleveles történelem szakos bölcsész/tanár 

1115 E 5 trombitaművész, tanár okleveles trombitaművész, -tanár 
1117 E 5 tubaművész, tanár okleveles tubaművész, -tanár 
108 E 4 új- és legújabbkori történeti muzeológia okleveles új- és legújabbkori történeti muzeológia szakos 

bölcsész 
59 E 4 újgörög nyelv és irodalom okleveles újgörög nyelv és irodalom szakos bölcsész 
58 E 5 újgörög nyelv és irodalom okleveles újgörög nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

103 E 4 ukrán nyelv és irodalom okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész 
102 E 5 ukrán nyelv és irodalom okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár 

1118 E 5 ütőhangszer okleveles ütőhangszerművész, -tanár 
1165 E 4 vallástudomány okleveles vallástudomány szakos bölcsész 
1164 E 5 vallástudomány okleveles vallástudomány szakos bölcsész/tanár 
1211 E 5 vallástudományi és katolikus hittanár okleveles vallástud. szakember és kat. hittanár 
1002 E 5 védelmi igazgatási okleveles védelmi igazgatási menedzser 
1478 E 5 védőnő okleveles védőnő 
159 E 5 vegyész okleveles vegyész 
198 E 5 vegyészmérnöki okleveles vegyészmérnök 

1124 E 5 vidékfejlesztési agrármérnöki okleveles vidékfejlesztő agrármérnök 
199 E 5 villamosmérnöki okleveles villamosmérnök 
111 E 6 vizuális és környezetkultúra-tanári (rajz-

környezetkultúra-tanári) 
okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár 

115 E 5 vizuális kommunikáció okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész 
131 E 5 vizuális nevelőtanár okleveles vizuális nevelőtanár 
140 E 6 zeneelmélet-tanár okleveles zenenelmélet-tanár 
145 E 6 zenei menedzser okleveles zenei menedzser 
141 E 5 zeneszerzés, tanár okleveles zeneszerző, tanár 
142 E 5 zenetudományi tanár okleveles muzikológus, tanár 
143 E 6 zongorakísérő-korrepetitor okleveles zongorakísérő-korrepetitor 

1102 E 5 zongoraművész, tanár okleveles zongoraművész, -tanár 
1198 E 5 zsidó művelődéstörténeti okleveles zsidó művelődéstörténész 

     
Szakirányú továbbképzési szakok 

     
795 s 1 acélgyártó főiskolai szakmérnök, acélgyártó szakon 
401 s 2 addiktológiai konzulens addiktológiai konzulens 

1499 s 3 adójogi szakjogász adójogi szakjogász 
460 s 2 agrárközgazdasági agrárközgazdasági szakértő 
459 s 2 agrárközgazdasági egyetemi szakközgazdász, agrárközgazdasági szakon 
462 s 2 agrármenedzsment agrármenedzsment szakértő 
461 s 2 agrármenedzsment egyetemi szakközgazdász, agrármenedzsment szakon 
464 s 2 aktuárius aktuárius szakértő 
463 s 2 aktuárius egyetemi szakközgazdász, aktuárius szakon 

1291 s 2 algoritmikus matematika szakirányú tanári algoritmikus matematika szakirányú szakos tanár 
1586 s 2 alkalmazott közgazdaságtudomány alkalmazott közgazdaságtudományi szakirányú szakos 

szakember 
1585 s 2 alkalmazott közgazdaságtudomány alkalmazott közgazdaságtudományi szakirányú szakos 

szakközgazdász 
836 s 2 állat-egészségügyi igazgatási és járványügyi igazgatási és járványügyi szakállatorvos 
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832 s 2 állatorvosi mikrobiológia állatorvosi mikrobiológus 
830 s 2 állatorvosi toxikológia állatorvosi toxikológus 
831 s 2 állatorvosi toxikológia experimentális toxikológus 
760 s 1 általános informatikus általános informatikus szakember 
759 s 1 általános informatikus főiskolai szakmérnök, általános informatikus szakon 
466 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő 
468 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, értékesítési szakirány 
470 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, logisztikai menedzsment 

szakirány 
472 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, pénzügyi szakirány 
474 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, PR menedzsment szakirány 
465 s 3 általános menedzsment egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon 
467 s 3 általános menedzsment egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon, 

értékesítési szakirány 
469 s 3 általános menedzsment egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon, 

logisztikai szakirány 
471 s 3 általános menedzsment egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon, 

pénzügyi szakirány 
473 s 3 általános menedzsment egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon, PR 

menedzsment szakirány 
646 s 2 analitikai kémiai analitikai kémiai szakember 
645 s 2 analitikai kémiai egyetemi szakmérnök, analitikai kémiai szakon 
732 s 2 analitikai mérések minőségbiztosítása analitikai minőségbiztosítási szakember 
731 s 2 analitikai mérések minőségbiztosítása egyetemi szakmérnök, analitikai minőségbiztosítási szakon 
842 s 3 antropológus/humánbiológus antropológus/humánbiológus 
647 s 2 anyagmozgató gépész egyetemi szakmérnök, anyagmozgató gépész szakon 
813 s 2 anyagszerkezet szakirányú tanári anyagszerkezet szakirányú szakos tanár 
715 s 2 anyagtudományi mérnök-fizikus anyagtudományi szakember 
714 s 2 anyagtudományi mérnök-fizikus egyetemi szakmérnök, anyagtudományi mérnök-fizikus szakon 
597 s 2 áruforgalmi menedzsment áruforgalmi menedzsment szakértő 
596 s 2 áruforgalmi menedzsment főiskolai szakközgazdász, áruforgalmi menedzsment szakon 

1502 s 2 balkanisztika balkán-szakértő 
432 s 3 bank szakjogász bank szakjogász 
649 s 2 bankinformatikus bankinformatikus szakember 
648 s 2 bankinformatikus egyetemi szakmérnök, bankinformatikus szakon 
476 s 2 bankmenedzsment bankmenedzsment szakértő 
475 s 2 bankmenedzsment egyetemi szakközgazdász, bankmenedzsment szakon 
478 s 2 belügyi gazdasági belügyi gazdasági szakértő 
477 s 2 belügyi gazdasági egyetemi szakközgazdász, belügyi gazdasági szakon 

1579 s 2 biblioterápia biblioterapeuta 
766 s 1 biztonságszervező biztonságszervező szakember 
765 s 1 biztonságszervező főiskolai szakmérnök, biztonságszervező szakon 
480 s 2 biztosítási biztosítási szakértő 
479 s 2 biztosítási egyetemi szakközgazdász, biztosítási szakon 

1119 s 2 biztosítási orvostani biztosítási orvostani szakokleveles orvos 
433 s 3 biztosítási szakjogász biztosítási szakjogász 

1511 s 2 börtönpasztoráció börtönpasztoráció 
1411 s 2 bűnmegelőzési szervező bűnmegelőzési szervező 
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1301 s 2 bűnügyi vezető bűnügyi vezető 
823 s 3 család- és gyermekvédelem pedagógiája család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos 

pedagógus, családpedagógiai specializáció  
824 s 3 család- és gyermekvédelem pedagógiája család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos 

pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi specializáció 
1182 s 2 családgondozó ápoló családgondozó ápoló 
956 s 2 családgondozó szakvédőnő családgondozó szakvédőnő 
434 s 3 családjogi szakjogász családjogi szakjogász 
769 s 1 csatornázási-szennyvíztisztítási főiskolai szakmérnök, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon 
446 s 3 demográfus demográfus 

1450 s 2 diáktanácsadás diáktanácsadó (felsőoktatási) 
1451 s 2 diáktanácsadás diáktanácsadó (közoktatási) 
1331 s 2 diáktanácsadás diáktanácsadó (szakképzési) 
424 s 2 drámapedagógia drámapedagógus kisgyermekkori drámapedagógiai specializáció 
425 s 2 drámapedagógia drámapedagógus színi nevelési specializáció 
426 s 2 drámapedagógia drámapedagógus, idegen nyelvi drámapedagógiai specializáció 
812 s 2 drámapedagógia tánc- és drámapedagógus 

1171 s 2 egészségfejlesztés egészségfejlesztési szakember 
1135 s 2 egészségfejlesztő egészségfejlesztő szakokleveles orvos 
408 s 2 egészségfejlesztő mentálhigiénikus egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

1489 s 3 egészségtudományi szakfordító és tolmács egészségtudományi szakirányú szakfordító és tolmács idegen 
nyelvből és magyar nyelvből 

482 s 2 egészségügyi menedzsment egészségügyi menedzsment szakértő 
481 s 2 egészségügyi menedzsment egyetemi szakközgazdász, egészségügyi menedzsment szakon 

1315 s 2 egészségügyi minőségbiztosítási és 
minőségfejlesztési 

egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési 
szakember 

837 s 2 egészségügyi szakmenedzser egészségügyi szakmenedzser 
1510 s 2 egyházi intézményvezető egyházi intézményvezető 
1373 s 2 élelmiszer-biztonsági élelmiszer-biztonsági szakmérnök 
834 s 3 élelmiszer-higiénikus élelmiszer-higiénikus szakállatorvos 
835 s 3 élelmiszer-higiénikus élelmiszer-higiénikus szakorvos 

1405 s 2 élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia élelmiszeripari higiénikus szakmérnök 
1146 s 2 élelmiszer-ipari menedzsment élelmiszer-ipari menedzsment szakértő 
1181 s 2 élelmiszer-minősítő egyetemi szakmérnök élelmiszer-minősítő szakon 
1308 s 2 élelmiszer-minősítő élelmiszer-minősítő szakember 
483 s 2 elemző statisztikus egyetemi szakközgazdász, elemző statisztikus szakon 
484 s 2 elemző statisztikus elemző statisztikus szakértő 

1454 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos hitoktató 
1453 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos hittanár 
1452 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos pedagógus 
1150 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos teológus 
1587 s 1 emberi jogi szakjogász emberi jogi szakjogász 
1574 s 2 energetikai menedzser energetikai szakelőadó 
1573 s 2 energetikai menedzser energetikai szakmérnök 
1333 s 1 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakértő 
1335 s 2 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakértő 
1332 s 1 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakmérnök 
1334 s 2 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakmérnök 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

775 s 1 energiagazdálkodási főiskolai szakmérnök, energiagazdálkodási szakon 
1145 s 2 epidemiológia epidemiológus 
650 s 2 építésgépesítési egyetemi szakmérnök, építésgépesítési szakon 

1568 s 2 építésügyi építésügyi 
804 s 1 építésztervezői főiskolai szakmérnök, építésztervezői szakon 
651 s 2 építőipari gazdasági egyetemi szakmérnök, építőipari gazdasági szakon 
652 s 2 építőipari igazságügyi egyetemi szakmérnök, építőipari igazságügyi szakon 
653 s 2 építőipari igazságügyi építőipari igazságügyi szakember 
753 s 1 építőmester főiskolai szakmérnök, építőmester szakon 
654 s 2 épületfelújítási és -fenntartási egyetemi szakmérnök, épületfelújítási és -fenntartásiszakon 
655 s 2 épületfelújítási és -fenntartási épületfelújítási és -fenntartási szakember 
763 s 1 épületfenntartási épületfenntartási szakember 
762 s 1 épületfenntartási főiskolai szakmérnök, épületfenntartási szakon 
791 s 1 épületgépészet főiskolai szakmérnök, épületgépészet szakon 
656 s 2 épületszigetelő egyetemi szakmérnök, épületszigetelő szakon 
657 s 2 épületszigetelő épületszigetelő szakember 

1383 s 2 érdekérvényesítő (lobbi) érdekérvényesítő (lobbi) szakember 
1382 s 2 érdekérvényesítő (lobbi) érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász 
485 s 2 értékelemző egyetemi szakközgazdász, értékelemző szakon 
486 s 2 értékelemző értékelemző szakértő 
611 s 2 euromenedzser euromenedzser 
610 s 2 euromenedzser főiskolai szakközgazdász, euromenedzser szakon 
435 s 3 Európa jogi szakjogász Európa jogi szakjogász 

1395 s 2 Európa szakértő Európa szakértő 
487 s 2 Európa tanulmányok egyetemi szakközgazdász, Európa tanulmányok szakon, európai 

adójogi és számviteli szakirány 
488 s 2 Európa tanulmányok egyetemi szakközgazdász, Európa tanulmányok szakon, európai 

menedzsment szakirány 
489 s 2 Európa tanulmányok Európa tanulmányok szakértő, európai adójogi és számviteli 

szakirány 
490 s 2 Európa tanulmányok Európa tanulmányok szakértő, európai menedzsment szakirány 
613 s 2 Európai Unió Európai Unió szakértő 
612 s 2 Európai Unió főiskolai szakközgazdász, Európai Unió szakon 

1306 s 1 európai uniós agrárszakértő Európai uniós agrárszakértő 
1288 s 2 Európai Uniós szakfordító és 

konferenciatolmács 
Európai Uniós konferenciatolmács ... nyelvből, ... nyelvből és 
magyar nyelvből 

1287 s 2 Európai Uniós szakfordító és 
konferenciatolmács 

Európai Uniós szakfordító  ... nyelvből, ... nyelvből és magyar 
nyelvből 

1286 s 2 Európai Uniós szakfordító és 
konferenciatolmács 

Európai Uniós szakfordító és konferenciatolmács ... nyelvből, ... 
nyelvből és magyar nyelvből 

398 s 2 felnőttoktatási szakértő felnőttoktatási szakértő 
1325 s 2 felszámolási és vagyonfelügyeleti felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember 
1324 s 2 felszámolási és vagyonfelügyeleti felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász 
659 s 2 fényforrások fejlesztése és gyártása fényforrásfejlesztő és -gyártó szakember 
658 s 2 fényforrások fejlesztése és gyártása fényforrásfejlesztő és -gyártó szakmérnök 
733 s 2 finomkémiai műveleti egyetemi szakmérnök, finomkémiai műveleti szakon 
734 s 2 finomkémiai műveleti finomkémiai műveleti szakember 

1389 s 2 fizika fizika 
409 s 2 fogyatékosok együttnevelési (integrációs) fogyatékosokat együttnevelő pedagógus 



STA2005– Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez 

Melléklet 52 

Szakok és hozzájuk tartozó szakképzettségek a felsőoktatásban 

Hi
va

tk
oz

ás
i 

sz
ám

 
Ké

pz
és

i 
sz

in
t 

Ké
pz

és
i id

ő 
(é

v)
 

Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

pedagógiája 
1374 s 2 földügyi informatikus szakmérnöki földügyi informatikus szakmérnök földmérési szakirányban 
1375 s 2 földügyi informatikus szakmérnöki földügyi informatikus szakmérnök ingatlan-nyilvántartási 

szakirányban 
491 s 2 fővállalkozás (projektmenedzsment) egyetemi szakközgazdász, projektmenedzsment szakon 
492 s 2 fővállalkozás (projektmenedzsment) projektmenedzsment szakértő 
493 s 2 gazdálkodástudományi egyetemi szakközgazdász, gazdálkodástudományi szakon 
494 s 2 gazdálkodástudományi gazdálkodástudományi szakértő 
436 s 3 gazdasági büntetőjogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász 
495 s 2 gazdasági ellenőrző egyetemi szakközgazdász, gazdasági ellenőrző szakon 
496 s 2 gazdasági ellenőrző gazdasági ellenőrzési szakértő 

1504 s 2 gazdasági és üzleti szaknyelvtanár gazdasági és üzleti (angol, német vagy francia) szakirányú 
szaknyelvtanár 

626 s 2 gazdasági informatikai menedzsment főiskolai szakközgazdász, gazdasági informatikai menedzsment 
szakon 

627 s 2 gazdasági informatikai menedzsment gazdasági informatika szakértő 
800 s 1 gazdasági menedzser főiskolai szakmérnök, gazdasági menedzser szakon 
801 s 1 gazdasági menedzser gazdasági menedzser szakképesítésű 
792 s 1 gazdasági-szervező főiskolai szakmérnök, gazdasági-szervező szakon 
497 s 2 gazdaságpolitika egyetemi szakközgazdász, gazdaságpolitika szakon 
498 s 2 gazdaságpolitika gazdaságpolitikai szakértő 

1487 s 2 gazdaságszociológiai mérnök gazdaságszociológiai szakokleveles mérnök 
716 s 2 gázipari (egyetemi) egyetemi szakmérnök, gázipari szakon 
717 s 2 gázipari (egyetemi) gázipari szakember 
752 s 1 gázipari (főiskolai) főiskolai szakmérnök, gázipari szakon 

1595 s 2 geoarcheológia geoarcheológus 
660 s 2 geodéziai és térinformatikai egyetemi szakmérnök, geodéziai-térinformatikai szakon 
661 s 2 geodéziai és térinformatikai geodéziai-térinformatikai szakember 

1569 s 2 geoinformatikai geoinformatikai 
843 s 2 geomatematikai szakgeológus geomatematikai szakgeológus 
662 s 2 geotechnikai egyetemi szakmérnök, geotechnikai szakon 
663 s 2 geotechnikai geotechnikai szakember 
820 s 2 gyakorlatvezető tanító gyakorlatvezető tanító 

1376 s 2 gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó 
400 s 2 gyermektáncoktató gyermektáncoktató 
819 s 2 gyermektáncoktató óvodapedagógus gyermektáncoktató óvodapedagógus 
410 s 2 gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns 
567 s 3 gyógyszerész-közgazdász gyógyszerész-közgazdász 

1387 s 2 gyógyszerkémiai gyógyszerkémiai szakember 
1386 s 2 gyógyszerkémiai gyógyszerkémiai szakmérnök 
1593 s 2 gyógyszerkutató és -fejlesztő gyógyszerkutató és -fejlesztő szakember 
1592 s 2 gyógyszerkutató és -fejlesztő gyógyszerkutató és -fejlesztő szakmérnök 
499 s 2 gyógyszerügyi menedzsment egyetemi szakközgazdász, gyógyszerügyi menedzsment szakon 
500 s 2 gyógyszerügyi menedzsment gyógyszerügyi menedzsment szakértő 

1404 s 2 gyümölcstermesztési (integrált termesztési) gyümölcstermesztő szakmérnök 
1293 s 2 hagyományismeret oktató hagyományismeret oktató 
1407 s 2 halászati halászati szakelőadó 
1406 s 2 halászati halászati szakmérnök 
920 s 2 halászati (egyetemi) szakmérnöki halászati (egyetemi) szakmérnöki 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

431 s 2 hallássérült gyermekek korai fejlesztésének 
gyógypedagógiája 

hallássérült gyermekek korai fejlesztő gyógypedagógusa 

796 s 1 hegesztett szerkezetek főiskolai szakmérnök, hegesztett szerkezetek szakon 
642 s 2 hegesztő (egyetemi) egyetemi szakmérnök, hegesztő szakon 
797 s 1 hegesztő (főiskolai) főiskolai szakmérnök, hegesztő szakon 

1462 s 2 helyi jogszabályszerkesztő helyi jogszabályszerkesztő 
798 s 1 hengerműi gyártmányfejlesztő főiskolai szakmérnök, hengerműi gyártmányfejlesztő szakon 
718 s 2 hidraulika-pneumatika (egyetemi) egyetemi szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakon 
751 s 1 hidraulika-pneumatika (főiskolai) főiskolai szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakon 
719 s 2 hőkezelő egyetemi szakmérnök, hőkezelő szakon 
720 s 2 hőkezelő hőkezelő szakember 
501 s 3 humánmenedzsment egyetemi szakközgazdász, humánmenedzsment szakon, emberi 

erőforrás menedzsment szakirány 
502 s 3 humánmenedzsment egyetemi szakközgazdász, humánmenedzsment szakon, kutatási 

és fejlesztési menedzsment szakirány 
503 s 3 humánmenedzsment egyetemi szakközgazdász, humánmenedzsment szakon, oktatási 

menedzsment szakirány 
504 s 3 humánmenedzsment humánmenedzsment szakértő, emberi erőforrás menedzsment 

szakirány 
505 s 3 humánmenedzsment humánmenedzsment szakértő, kutatási és fejlesztési 

menedzsment szakirány 
506 s 3 humánmenedzsment humánmenedzsment szakértő, oktatási menedzsment szakirány 
844 s 2 humánökológus humánökológus 

1310 s 2 hús- és baromfiipari hús- és baromfiipari szakmérnök 
604 s 2 idegenforgalmi és szálloda vállalkozási főiskolai szakközgazdász, idegenforgalmi és szálloda vállalkozási 

szakon 
605 s 2 idegenforgalmi és szálloda vállalkozási idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakértő 

1570 s 2 ifjúsági szakértő ifjúsági szakértő 
822 s 2 ifjúsági védőnő ifjúsági védőnő 
452 s 2 igazgatási rendszerszervező igazgatási rendszerszervező 

1491 s 2 igazságügyi szociális tanácsadó igazságügyi szociális tanácsadó 
780 s 1 informatikai menedzser főiskolai szakmérnök, informatikai menedzser szakon 
781 s 1 informatikai menedzser informatikai menedzser szakképesítésű 
508 s 2 informatikai menedzsment egyetemi szakközgazdász, informatikai menedzsment szakon, 

gazdaságinformatika szakirány 
507 s 2 informatikai menedzsment egyetemi szakközgazdász, informatikai menedzsment szakon, 

kiadói menedzsment szakirány 
510 s 2 informatikai menedzsment informatikai menedzsment szakértő, gazdaságinformatika 

szakirány 
509 s 2 informatikai menedzsment informatikai menedzsment szakértő, kiadói menedzsment 

szakirány 
437 s 3 ingatlanforgalmi szakjogász ingatlanforgalmi szakjogász 
511 s 2 ingatlangazdálkodási egyetemi szakközgazdász, ingatlangazdálkodási szakon 
512 s 2 ingatlangazdálkodási ingatlangazdálkodási szakértő 
664 s 2 ingatlanszakértő egyetemi szakmérnök, ingatlanszakértő szakon 
665 s 2 ingatlanszakértő ingatlanszakértő 

1577 s 2 innovációsfolyamat-szervező innovációsfolyamat-szervező szakember 
1576 s 2 innovációsfolyamat-szervező szakközgazdász innovációsfolyamat-szervező szakirányú 

továbbképzési szakon 
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783 s 1 intelligens energetikai monitoring rendszerek energetikai informatikus szakember 
782 s 1 intelligens energetikai monitoring rendszerek főiskolai szakmérnök, energetikai informatika szakon 
721 s 2 ipari kemencék egyetemi szakmérnök, ipari kemencék szakon 
722 s 2 ipari kemencék ipari kemencék szakember 
666 s 2 ipariforma-tervezési egyetemi szakmérnök, ipariforma-tervezési szakon 
667 s 2 ipariforma-tervezési ipariforma-tervezési szakember 
513 s 2 iparjogvédelmi egyetemi szakközgazdász, iparjogvédelmi szakon 
514 s 2 iparjogvédelmi iparjogvédelmi szakértő 
668 s 2 irányítástechnikai informatika egyetemi szakmérnök, irányítástechnikai informatika szakon 
669 s 2 irányítástechnikai informatika irányítástechnikai informatikus szakember 
670 s 2 járműgépész egyetemi szakmérnök, járműgépész szakon 
671 s 2 járműgépész járműgépész szakember 

1284 s 2 járműipari tervező járműipari tervező szakember 
672 s 2 járműtechnikai menedzser egyetemi szakmérnök, járműtechnikai menedzser szakon 
817 s 2 játék és szabadidő pedagógus játék és szabadidő pedagógus 
515 s 3 jogász-közgazdász jogász-közgazdász 

1297 s 2 jogi és igazgatási informatikus igazgatási informatikus 
1296 s 2 jogi és igazgatási informatikus jogi informatikus szakjogász 
1497 s 3 jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, 

gyógyszerész 
jogi szakokleveles fogorvos 

1498 s 3 jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, 
gyógyszerész 

jogi szakokleveles gyógyszerész 

444 s 3 jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, 
gyógyszerész 

jogi szakokleveles orvos 

445 s 3 jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó 
442 s 3 jogi szakokleveles közgazdász jogi szakokleveles közgazdász 
443 s 3 jogi szakokleveles mérnök jogi szakokleveles mérnök 
516 s 2 jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) egyetemi szakközgazdász, jövőkutatás, előrejelzés szakon 
517 s 2 jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) jövőkutatási szakértő 
673 s 2 karbantartási és járműfenntartási egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon 
674 s 2 karbantartási és járműfenntartási karbantartási és járműfenntartási szakember 
799 s 1 karbantartó főiskolai szakmérnök, karbantartó szakon 

1490 s 2 kardiotechnikus kardiotechnikus 
1596 s 2 katonai biztonsági katonai biztonsági szaktiszt 
723 s 2 képlékeny hidegalakító egyetemi szakmérnök, képlékeny hidegalakító szakon 
724 s 2 kerámiaipari egyetemi szakmérnök, kerámiaipari szakon 

1500 s 3 kereskedelmi jogi szakjogász kereskedelmi jogi szakjogász 
606 s 2 kereskedelmi menedzsment főiskolai szakközgazdász, kereskedelmi menedzsment szakon 
607 s 2 kereskedelmi menedzsment kereskedelmi szakértő 

1403 s 2 kertépítő és zöldfelület-fenntartó kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnők 
838 s 2 kertészeti és élelmiszer-gazdasági 

szaktanácsadó 
kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök, 
élelmiszeripari szakirány 

839 s 2 kertészeti és élelmiszer-gazdasági 
szaktanácsadó 

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök, 
kertészeti szakirány 

841 s 2 kertészeti és élelmiszer-gazdasági 
szaktanácsadó 

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök, 
táj- és kertépítési szakirány 

840 s 2 kertészeti és élelmiszer-gazdasági 
szaktanácsadó 

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök, 
zöldfelület-üzemeltetési szakirány 



STA2005 – Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez 

Melléklet 55 

Szakok és hozzájuk tartozó szakképzettségek a felsőoktatásban 

Hi
va

tk
oz

ás
i 

sz
ám

 
Ké

pz
és

i 
sz

in
t 

Ké
pz

és
i id

ő 
(é

v)
 

Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

1503 s 2 kiadói szerkesztő kiadói szerkesztő 
833 s 3 kisállatgyógyász kisállatgyógyász szakállatorvos 
816 s 2 kisérleti fizika szakirányú tanári kisérleti fizika szakirányú szakos tanár 
675 s 2 kivitelező egyetemi szakmérnök, kivitelező szakon 
676 s 2 kivitelező kivitelező szakember 

1149 s 2 klasszikus és elektronikus látványtervezés klasszikus és elektronikus látványtervező művész 
1575 s 2 klinikai/kórházi mérnök klinikai/kórházi mérnök 
725 s 2 kohászati automatizálási egyetemi szakmérnök, kohászati automatizálási szakon 
726 s 2 kohászati automatizálási kohászati automatizálási szakember 

1591 s 2 kommunikációs szakjogász kommunikációs szakjogász 
677 s 2 korróziós (egyetemi) egyetemi szakmérnök, korróziós szakon 
678 s 2 korróziós (egyetemi) korróziós szakember 
764 s 1 korróziós (főiskolai) főiskolai szakmérnök, korróziós szakon 
453 s 2 költségvetési ellenőrzés költségvetési ellenőr 
829 s 2 környezet-egészségügyi környezet-egészségügyi szakember 

1292 s 2 környezetegészségügyi-környezetvédelmi 
szakfelügyelő 

környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő 

814 s 2 környezetfizika szakirányú tanári környezetfizika szakirányú szakos tanár 
805 s 1 környezetgazdálkodási főiskolai szakmérnök, környezetgazdálkodási szakon 
936 s 2 környezetgazdálkodás-környezetvédelem környezetgazdálkodás-környezetvédelem 
770 s 1 környezeti menedzser főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser szakon 
518 s 2 környezeti menedzsment egyetemi szakközgazdász, környezeti menedzsment szakon 
519 s 2 környezeti menedzsment környezeti menedzsment szakértő 

1377 s 2 környezetirányítási szakértő környezetirányítási szakértő 
1327 s 2 környezettechnológiai környezettechnológiai szakmérnök 
1512 s 2 környezetvédelmi (egyetemi) egyetemi szakmérnök, környezetvédelmi szakon 
639 s 2 környezetvédelmi (egyetemi) környezetvédelmi szakember 
749 s 1 környezetvédelmi (főiskolai) főiskolai szakmérnök, környezetvédelmi szakon 
750 s 1 környezetvédelmi (főiskolai) környezetvédelmi szakember 
454 s 2 környezetvédelmi igazgatás környezetvédelmi szakigazgatás szervező 

1496 s 3 környezetvédelmi jogi környezetvédelmi jogi szakokleveles közgazdász, mérnök stb. 
438 s 3 környezetvédelmi jogi környezetvédelmi szakjogász 
845 s 2 környezetvédelmi-ökológus környezetvédelmi-ökológus 
846 s 2 környezetvédő környezetvédő 

1302 s 2 közbiztonsági vezető közbiztonsági vezető 
1582 s 1 Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa 

összehasonlító történelme 
Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa összehasonlító történelem 
szakos szakember 

1303 s 2 Közép-Európa tanulmányok Közép-Európa szakértő 
632 s 2 közgazdász szakmérnök főiskolai közgazdász szakmérnök, vállalkozási szakon 
414 s 2 közhasznú menedzser közhasznú menedzser 
520 s 2 közigazgatási gazdálkodás egyetemi szakközgazdász, közigazgatási gazdálkodás szakon, 

informatika szakirány 
521 s 2 közigazgatási gazdálkodás egyetemi szakközgazdász, közigazgatási gazdálkodás 

szakon,ellenőrzése szakirány 
522 s 2 közigazgatási gazdálkodás szakértő a közigazgatási gazdálkodás témában, informatika 

szakirány 
523 s 2 közigazgatási gazdálkodás szakértő a közigazgatási gazdálkodása témában, ellenőrzése 

szakirány 
679 s 2 közlekedés műszaki szakértő egyetemi szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

680 s 2 közlekedés műszaki szakértő közlekedés műszaki szakértő 
681 s 2 közlekedésépítő egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon 
682 s 2 közlekedésépítő közlekedésépítő szakember 
683 s 2 közlekedési menedzser gazdasági mérnök egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági mérnök 

szakon 
684 s 2 közlekedési menedzser gazdasági mérnök közlekedési menedzser 
439 s 3 közlekedési szakjogász közlekedési szakjogász 
806 s 1 közműfenntartási főiskolai szakmérnök, közműfenntartási szakon 
394 s 2 közoktatási vezető közoktatási vezető 
524 s 2 közszolgálati menedzsment egyetemi szakközgazdász, közszolgálati menedzsment szakon 
525 s 2 közszolgálati menedzsment közszolgálati menedzsment szakértő 

1590 s 2 kriminalisztikai kriminalisztikai szakember 
1589 s 2 kriminalisztikai kriminalisztikai szakjogász 
1385 s 2 kulturális vállalkozásszervező kulturális vállalkozásszervező 
1384 s 2 kulturális vállalkozásszervező kulturális vállalkozásszervező szakközgazdász 
735 s 2 kutató-fejlesztő egyetemi szakmérnök, kutatófejlesztő szakon 
736 s 2 kutató-fejlesztő kutatófejlesztő szaktanácsadó 
618 s 2 külgazdasági pénzügyi menedzsment főiskolai szakközgazdász, külgazdasági pénzügyi menedzsment 

szakon 
619 s 2 külgazdasági pénzügyi menedzsment külgazdasági pénzügyi menedzsment szakértő 

1147 s 2 külkereskedelmi irányítás főiskolai szakközgazdász külkereskedelmi irányítás szakon 
1148 s 2 külkereskedelmi irányítás külkereskedelmi irányítás szakértő 
440 s 3 külkereskedelmi szakjogász külkereskedelmi szakjogász 

1173 s 2 külügyi szakértő külügyi szakértő 
1172 s 2 külügyi szakértő szakközgazdász külügyi szakértő szakon 
1338 s 3 lelkigondozó kórházi lelkigondozó 
1337 s 3 lelkigondozó sport és ifjúsági lelkigondozó 
1336 s 3 lelkigondozó szociális és családsegítő lelkigondozó 
1581 s 2 lóegészségügyi szakállatorvos lóegészségügyi szakállatorvos 
802 s 1 logisztikai és szállítmányozási menedzser főiskolai szakmérnök, logisztikai és szállítmányozási menedzser 

szakon 
803 s 1 logisztikai és szállítmányozási menedzser logisztikai és szállítmányozási menedzser szakképesítésű 
526 s 2 logisztikai menedzsment egyetemi szakközgazdász,logisztikai menedzsment szakon 
527 s 2 logisztikai menedzsment logisztikai menedzsment szakértő 
897 s 2 lótenyésztő szakmérnök lótenyésztő szakmérnök 

1594 s 3 lovaskultúra oktató lovaskultúra oktató 
528 s 2 marketing egyetemi szakközgazdász, marketing szakon 
529 s 2 marketing marketing szakértő 
594 s 2 marketingkommunikáció főiskolai szakközgazdász, marketingkommunikáció szakon 
595 s 2 marketingkommunikáció marketingkommunikáció szakértő 
600 s 2 marketingvezető főiskolai szakközgazdász, marketingvezető szakon 
601 s 2 marketingvezető marketingvezető szakértő 
737 s 2 másodnyersanyag-hasznosító egyetemi szakmérnök, másodnyersanyag-hasznosító szakon 
738 s 2 másodnyersanyag-hasznosító másodnyersanyag-hasznosító szakember 
531 s 2 Master of Business Administration egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business 

Administration) szakon, angol MBA szakirány 
530 s 2 Master of Business Administration egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business 

Administration) szakon, magyar MBA szakirány 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

532 s 2 Master of Business Administration egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business 
Administration) szakon, MBA amerikai-francia-magyar változat 
szakirány 

533 s 2 Master of Business Administration egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business 
Administration) szakon, MBA közgazdasági szakokleveles 
menedzser szakirány 

535 s 2 Master of Business Administration MBA (Master of Business Administration) szakirányú menedzser, 
angol MBA szakirány 

534 s 2 Master of Business Administration MBA (Master of Business Administration) szakirányú menedzser, 
magyar MBA szakirány 

536 s 2 Master of Business Administration MBA (Master of Business Administration) szakirányú menedzser, 
MBA amerikai-francia-magyar változat szakirány 

537 s 2 Master of Business Administration MBA (Master of Business Administration) szakirányú menedzser, 
MBA közgazdasági szakokleveles menedzser szakirány 

1488 s 3 média-kommunikációs média-kommunikációs szakértő 
1381 s 2 médiatervező médiatervező szakember 
1380 s 2 médiatervező médiatervező szakmérnök 
640 s 2 menedzser (egyetemi) egyetemi szakmérnök, menedzser szakon 
641 s 2 menedzser (egyetemi) menedzser 
754 s 1 menedzser (főiskolai) főiskolai szakmérnök, menedzser szakon 
755 s 1 menedzser (főiskolai) menedzser szakképesítésű 
395 s 2 mentálhigiénés mentálhigiénés szakember 
547 s 3 mérnök-közgazdász biológus-közgazdász, külgazdasági szakirány 
549 s 3 mérnök-közgazdász biológus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány 
548 s 3 mérnök-közgazdász biológus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány 
541 s 3 mérnök-közgazdász fizikus-közgazdász, külgazdasági szakirány 
543 s 3 mérnök-közgazdász fizikus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány 
542 s 3 mérnök-közgazdász fizikus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány 
553 s 3 mérnök-közgazdász geofizikus-közgazdász, külgazdasági szakirány 
555 s 3 mérnök-közgazdász geofizikus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány 
554 s 3 mérnök-közgazdász geofizikus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány 
550 s 3 mérnök-közgazdász geológus-közgazdász, külgazdasági szakirány 
552 s 3 mérnök-közgazdász geológus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány 
551 s 3 mérnök-közgazdász geológus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány 
556 s 3 mérnök-közgazdász matematikus-közgazdász, külgazdasági szakirány 
558 s 3 mérnök-közgazdász matematikus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány 
557 s 3 mérnök-közgazdász matematikus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány 
538 s 3 mérnök-közgazdász mérnök-közgazdász külgazdasági szakirány 
540 s 3 mérnök-közgazdász mérnök-közgazdász mezőgazdasági szakirány 
539 s 3 mérnök-közgazdász mérnök-közgazdász vállalatgazdasági szakirány 
559 s 3 mérnök-közgazdász számítástechnikus (informatikus)-közgazdász, külgazdasági 

szakirány 
561 s 3 mérnök-közgazdász számítástechnikus (informatikus)-közgazdász, mezőgazdasági 

szakirány 
560 s 3 mérnök-közgazdász számítástechnikus (informatikus)-közgazdász, vállalatgazdasági 

szakirány 
544 s 3 mérnök-közgazdász vegyész-közgazdász, külgazdasági szakirány 
546 s 3 mérnök-közgazdász vegyész-közgazdász, mezőgazdasági szakirány 
545 s 3 mérnök-közgazdász vegyész-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány 
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Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

1316 s 2 mezőgazdasági környezetgazdálkodási mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök 
850 s 2 mezőgazdasági szaktanácsadó mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök 

1311 s 2 mezőgazdasági termékminősítő mezőgazdasági termékminősítő szakmérnök 
1379 s 2 mezőgazdasági vízgazdálkodási mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök 
847 s 3 mikrobiológus szakmikrobiológus 
784 s 1 mikrohullámú PCM hírközlés főiskolai szakmérnök, digitális távközlési szakon 
884 s 2 minőségbiztosítási minőségbiztosítási 
685 s 2 minőségmenedzsment egyetemi szakmérnök, minőségmenedzsment szakon 
686 s 2 minőségmenedzsment minőségmenedzsment szakember 
643 s 2 minőségügyi (egyetemi) egyetemi szakmérnök, minőségügyi szakon 
644 s 2 minőségügyi (egyetemi) minőségügyi szakember 
756 s 1 minőségügyi (főiskolai) főiskolai szakmérnök, minőségügyi szakon 
757 s 1 minőségügyi (főiskolai) minőségügyi szakember 

1588 s 2 misszió misszió 
1289 s 2 molekuláris biológia szakirányú tanári molekuláris biológia szakirányú szakos tanár 
825 s 2 Montessori-pedagógia Montessori-pedagógia szakirányú szakos pedagógus 
411 s 2 mozgókép- és médiakultúra mozgókép- és médiakultúra-pedagógus 
420 s 3 munka- és szervezetpszichológia munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus fegyveres 

szervezetpszichológiai specializáció 
419 s 3 munka- és szervezetpszichológia munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus 

közlekedéspszichológiai specializáció 
417 s 3 munka- és szervezetpszichológia munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus 

munkapszichológiai specializáció 
418 s 3 munka- és szervezetpszichológia munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus 

szervezetpszichológiai specializáció 
447 s 3 munkaügyi kapcsolatok munkaügyi szakjogász 
448 s 3 munkaügyi kapcsolatok munkaügyi szaktanácsadó 
687 s 2 munkavédelmi egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon 
688 s 2 munkavédelmi munkavédelmi szakember 
827 s 2 múzeumpedagógia múzeumpedagógia szakirányú szakos közművelődési szakember 
826 s 2 múzeumpedagógia múzeumpedagógia szakirányú szakos pedagógus 
689 s 2 műemlékvédelmi egyetemi szakmérnök, műemlékvédelmi szakon 
695 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű jogász 
694 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű múzeológus 
691 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű művészettörténész 
693 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű néprajzos 
690 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű régész 
692 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű restaurátor 
696 s 2 műszaki diagnosztikai egyetemi szakmérnök, műszaki diagnosztikai szakon 
697 s 2 műszaki diagnosztikai műszaki diagnosztikai szakember 
776 s 1 műszaki informatika főiskolai szakmérnök, műszaki informatika szakon 
767 s 1 műszaki környezeti főiskolai szakmérnök, műszaki környezeti szakon 
768 s 1 műszaki környezeti műszaki környezeti szakember 
739 s 2 műszeres analitikai egyetemi szakmérnök, műszeres analitikai szakon 
740 s 2 műszeres analitikai műszeres analitikai szakember 

1483 s 3 művészetterápia művészetterapeuta (képzőművészet-terápiás) 
1484 s 3 művészetterápia művészetterapeuta (mozgásművészet-terápiás) 
1482 s 3 művészetterápia művészetterapeuta (zeneterápiás) 
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1584 s 1 nemzetiségi szakértő nemzetiségi szakelőadó 
562 s 2 nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok - 

nemzetközi vállalkozások 
egyetemi szakközgazdász, nemzetközi gazdasági és üzleti 
kapcsolatok szakon 

563 s 2 nemzetközi gazdasági (és üzleti) kapcsolatok - 
nemzetközi vállalkozások 

nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakértő 

592 s 2 nemzetközi marketing főiskolai szakközgazdász, nemzetközi marketing szakon 
593 s 2 nemzetközi marketing nemzetközi marketing szakértő 

1138 s 2 nemzetközi marketing és teljeskörű 
minőségirányító szakirányú továbbképzési 
szak 

közgazdász, nemzetközi marketing és teljeskörű minőségirányító 
szakon 

564 s 2 nemzetközi reklámmenedzser egyetemi szakközgazdász, nemzetközi reklámmenedzser szakon 
565 s 2 nemzetközi reklámmenedzser nemzetközi reklámmenedzser szakértő 
624 s 2 nemzetközi szállítmányozási főiskolai szakközgazdász, nemzetközi szállítményozási szakon 
625 s 2 nemzetközi szállítmányozási nemzetközi szállítményozási szakértő 
828 s 2 népegészségügyi népegészségügyi szakember 

1314 s 2 növénygenetikai és növénynemesítési növénygenetikai és növénynemesítési szakelőadó 
1313 s 2 növénygenetikai és növénynemesítési növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök 
1409 s 2 növényvédelmi szakmérnök növényvédelmi szakelőadó 
1330 s 2 növényvédelmi szakmérnök növényvédelmi szakmérnök 
396 s 2 nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 
727 s 2 olajipari egyetemi szakmérnök, olajipari szakon 
728 s 2 olajipari olajipari szakember 
566 s 3 orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász orvos-közgazdász 
427 s 2 óvodai környezeti nevelő óvodai környezeti nevelő 
821 s 2 óvodai szakértő óvodai szakértő 
403 s 2 óvodapedagógus, fejlesztési óvodapedagógus, fejlesztési szakirányon 
406 s 2 óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon 
407 s 2 óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés tanító, gyógytestnevelés szakirányon 

1290 s 2 ökológia-környezetvédelem szakirányú tanári ökológia-környezetvédelem szakirányú szakos tanár 
455 s 2 önkormányzati gazdálkodás önkormányzati gazdaságszervező 

1580 s 2 önkormányzati szolgáltatás-szervező önkormányzati szolgáltatás-szervező 
1304 s 2 összehasonlító állam- és jogtudományi 

szakjogász 
összehasonlító állam- és jogtudományi szakon szakjogász 

1583 s 1 összehasonlító politikatudomány összehasonlító politikatudományi elemző 
811 s 2 pályaorientációs tanár pályaorientációs szakirányú szakos tanár 

1508 s 3 pásztorálpszichológiai lelkigondozó pásztorálpszichológiai lelkigondozó 
808 s 2 pedagógiai értékelés pedagógiai értékelési szakértő 
416 s 3 pedagógiai pszichológia pedagógiai szakpszichológus 

1473 s 2 pedagógus-szakvizsga pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett 
568 s 2 pénzügy egyetemi szakközgazdász, pénzügy szakon 
569 s 2 pénzügy pénzügyi szakértő 
630 s 2 pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési főiskolai szakközgazdász, pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési 

szakon 
631 s 2 pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési pénzügyi adó és pénzügyi ellenőrzési szakértő 
637 s 2 pénzügy adó, illeték, vám főiskolai szakközgazdász, pénzügy adó-, illeték-, vámszakon 
638 s 2 pénzügy adó, illeték, vám pénzügyi adó-, illeték-, vámszakértő 
628 s 2 pénzügy pénzintézeti főiskolai szakközgazdász, pénzügy pénzintézeti szakon 
629 s 2 pénzügy pénzintézeti pénzügyi szakértő 
633 s 2 pénzügy-vállalkozási főiskolai szakközgazdász, pénzügy-vállalkozási szakon 
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634 s 2 pénzügy-vállalkozási pénzügyi vállalkozási szakértő 
741 s 2 petrolkémiai egyetemi szakmérnök, petrolkémiai szakon 
572 s 2 politikai szakértő politikai szakértő 
570 s 2 politikai szakértő politikai szakértő, közpolitika szakirány 
571 s 2 politikai szakértő politikai szakértő, politikai kommunikáció szakirány 
616 s 2 Public Relations főiskolai szakközgazdász, Public Relations szakon 
617 s 2 Public Relations PR szakértő 
698 s 2 reaktortechnika egyetemi szakmérnök, reaktortechnika szakon 
699 s 2 reaktortechnika reaktortechnika szakember 

1509 s 2 református vallástanár református vallástanár 
1174 s 2 regionális gazdasági szakértő főiskolai szakközgazdász regionális gazdasági szakértő szakon 
1175 s 2 regionális gazdasági szakértő regionális gazdasági szakértő 
412 s 2 rehabilitációs foglalkoztató terapeuta mozgásszervi rehabilitációs foglalkoztató terapeuta 

1340 s 2 rehabilitációs környezettervező rehabilitációs környezettervező szakember 
1339 s 2 rehabilitációs környezettervező szakmérnök rehabilitációs környezettervező szakon 
430 s 2 rehabilitációs úszásoktatás rehabilitációs úszásoktató 
608 s 2 reklám főiskolai szakközgazdász, reklám szakon 
609 s 2 reklám reklám szakértő 

1294 s 2 roma társadalom ismerete roma társadalomismeret szakirányú szakos pedagógus 
1412 s 1 ruhaipari ruhaipari szakmérnök 
1571 s 2 sertés-egészségügyi sertés-egészségügyi 
815 s 2 statisztikus fizika szakirányú tanári statisztikus fizika szakirányú szakos tanár 

1501 s 3 szabályozási (kodifikátor) szabályozási (kodifikátor) szakjogász 
614 s 2 szakdiplomácia főiskolai szakközgazdász, szakdiplomácia szakon 
615 s 2 szakdiplomácia szakdiplomáciai szakértő 
700 s 2 szakfordító-tolmács idegen nyelv (megjelölve az adott nyelvet) - magyar szakfordító-

tolmács 
761 s 1 szakipari főiskolai szakmérnök, szakipari szakon 
451 s 3 szakokleveles politológus szakokleveles politológus 

1388 s 2 szakpszichológus szakpszichológus 
1312 s 2 szaktárgy oktatására idegen nyelven vagy 

nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén felkészítő 
idegen nyelven oktató szakos tanár 

848 s 2 számítástudományi szakinformatikus számítástudományi szakinformatikus 
787 s 1 számítógépek az automatizálásban főiskolai szakmérnök, irányítástechnikai szakon 
785 s 1 számítógép-hálózati főiskolai szakmérnök, számítógép-hálózati szakon 
786 s 1 számítógép-hálózati számítógép-hálózati szakember 
635 s 2 számvitel-vállalkozási főiskolai szakközgazdász, számvitel-vállalkozási szakon 
636 s 2 számvitel-vállalkozási számvitel-vállalkozási szakértő 

1323 s 2 szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szakmérnök 
573 s 2 személyügyi egyetemi szakközgazdász, személyügyi szakon 
574 s 2 személyügyi személyügyi szakértő 
456 s 2 személyügyi igazgatás személyügyi szakigazgatás-szervező 
701 s 2 szerkezetépítő egyetemi szakmérnök, szerkezetépítő szakon 
702 s 2 szerkezetépítő szerkezetépítő szakember 
729 s 2 szerszámszerkesztő és -gyártó egyetemi szakmérnök, szerszámszerkesztő és -gyártó szakon 
777 s 1 szervező főiskolai szakmérnök, szervező szakon 
778 s 1 szervező szervező szakember 
742 s 2 szilikátipari üzletviteli egyetemi szakmérnök, szilikátipari üzletviteli szakon 
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743 s 2 szilikátipari üzletviteli szilikátipari üzletviteli szakember 
703 s 2 színdinamikai egyetemi szakmérnök, színdinamikai szakon 
704 s 2 színdinamikai színdinamikai szakértő 
457 s 2 szociális igazgatás szociális szakigazgatás-szervező 
413 s 3 szociális menedzser szociális menedzser 

1378 s 2 szociális terepgyakorlat-vezetés szociális terepgyakorlat-vezető 
1408 s 2 szőlész-borász szőlész-borász szakelőadó 
851 s 2 szőlész-borász szőlész-borász szakmérnök 
415 s 2 szupervizor szupervizor 

1329 s 2 takarmánykeverék-gyártási takarmánykeverék-gyártási szakmérnök 
1322 s 2 takarmányozási és takarmánygazdálkodási takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök 
901 s 2 takarmányozási szakmérnök takarmányozási szakmérnök 

1410 s 2 talajtani talajtani szakelőadó 
1321 s 2 talajtani talajtani szakmérnök 
422 s 3 tanácsadás-pszichológia tanácsadó szakpszichológus családi és párkapcsolati tanácsadás 

specializáció 
423 s 3 tanácsadás-pszichológia tanácsadó szakpszichológus krízis-tanácsadás specializáció 
421 s 3 tanácsadás-pszichológia tanácsadó szakpszichológus munka- és pályatanácsadás 

specializáció 
1572 s 2 tánctörténeti tánctörténeti 
402 s 2 tanító, fejlesztési (differenciáló) tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon 
809 s 2 tantervfejlesztés tantervi szakértő 
429 s 2 tanulási és pályatanácsadás tanulási és pályatanácsadó-pedagógus 
397 s 2 tanügyigazgatási tanügyigazgatási szakértő 

1326 s 2 tápanyag-gazdálkodási tápanyag-gazdálkodási szakmérnök 
1578 s 2 társadalmi integrációs tanácsadó társadalmi integrációs tanácsadó 
810 s 2 társadalom- és állampolgári ismeret társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú szakos tanár 
449 s 3 társadalombiztosítási társadalombiztosítási szakjogász 
450 s 3 társadalombiztosítási társadalombiztosítási szaktanácsadó 

1285 s 1 társadalomtudományi és gazdasági 
szakfordító és tolmács 

társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító és 
tolmács idegen nyelvből és magyar nyelvből 

1305 s 1 társadalomtudományi és gazdasági 
szakfordító és tolmács 

társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító idegen 
nyelvből és magyar nyelvből 

441 s 3 társasági szakjogász társasági szakjogász 
1413 s 1 távközlés-technikai szakmérnök távközlés-technikai szakon 
1414 s 1 távközlés-technikai távközlés-technikai szakember 
622 s 2 távol-keleti interkulturális menedzsment főiskolai szakközgazdász, távol-keleti interkulturális menedzsment 

szakon 
623 s 2 távol-keleti interkulturális menedzsment távol-keleti interkulturális menedzsment szakértő 
744 s 2 technológiai menedzser egyetemi szakmérnök, technológiai menedzser szakon 
745 s 2 technológiai menedzser technológiai menedzser szakképesítésű 
404 s 2 tehetségfejlesztési tehetségfejlesztési szakértő 

1309 s 2 tejipari tejipari szakmérnök 
793 s 1 településfenntartási és igazgatási főiskolai szakmérnök, településfenntartási és igazgatási szakon 
620 s 2 teljes körű minőségbiztosítási (TQM) főiskolai szakközgazdász, TQM szakon 
621 s 2 teljes körű minőségbiztosítási (TQM) szakokleveles TQM szakértő 
758 s 1 termékfejlesztő főiskolai szakmérnök, termékfejlesztő szakon 
428 s 2 természetismeret és környezetkultúra természetismeret és környezetkultúra-pedagógus 
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906 s 2 természetvédelmi szakmérnök terrnészetvédelmi szakmérnök 
575 s 2 terület- és településfejlesztési egyetemi szakközgazdász, terület- és településfejlesztési szakon 
576 s 2 terület- és településfejlesztési terület- és településfejlesztési szakértő 
794 s 1 tervező főiskolai szakmérnök, tervező szakon 
746 s 2 tribológiai egyetemi szakmérnök, tribológiai szakon 
577 s 2 turizmus egyetemi szakközgazdász, turizmus szakon 
578 s 2 turizmus turizmus szakértő 
730 s 2 üvegipari egyetemi szakmérnök, üvegipari szakon 
779 s 1 üzemfenntartó főiskolai szakmérnök, üzemfenntartó szakon 
705 s 2 üzemi logisztikai egyetemi szakmérnök, üzemi logisztikai szakon 
579 s 3 üzleti gazdaságtani közgazdásztanár üzleti közgazdaságtani közgazdásztanár 

1319 s 2 vadgazdálkodási vadgazdálkodási szakmérnök 
1320 s 2 vadgazdálkodási vadgazdálkodó 
590 s 2 vállalkozás és marketing főiskolai szakközgazdász, vállalkozás és marketing szakon 
591 s 2 vállalkozás és marketing vállalkozás és marketing szakértő 
807 s 1 vállalkozási főiskolai szakmérnök, vállalkozási szakon 
580 s 2 vállalkozási menedzsment egyetemi szakközgazdász, vállalkozási menedzsment szakon 
581 s 2 vállalkozási menedzsment vállalkozási menedzsment szakértő 
598 s 2 vállalkozásmenedzser főiskolai szakközgazdász, vállalkozásmenedzser szakon 
599 s 2 vállalkozásmenedzser vállalkozásmenedzser szakértő 
458 s 2 vámigazgatási vámigazgatás-szervező 
706 s 2 városépítés-városgazdaság egyetemi szakmérnök, városépítés-városgazdasági szakon 
707 s 2 városépítés-városgazdaság városépítés-városgazdasági szakember 
582 s 2 városmenedzsment (városgazdasági) egyetemi szakközgazdász, városmenedzsment szakon 
583 s 2 városmenedzsment (városgazdasági) városgazdasági szakértő 
584 s 2 védelemgazdasági egyetemi szakközgazdász, védelemgazdasági szakon, 

gazdálkodási szakirány 
585 s 2 védelemgazdasági egyetemi szakközgazdász, védelemgazdasági szakon, pénzügyi 

szakirány 
586 s 2 védelemgazdasági védelemgazdasági szakértő, gazdálkodási szakirány 
587 s 2 védelemgazdasági védelemgazdasági szakértő, pénzügyi szakirány 
747 s 2 vegyipari rendszertechnikai egyetemi szakmérnök, vegyipari rendszertechnikai szakon 
748 s 2 vegyipari rendszertechnikai vegyipari rendszertechnikai szakember 
602 s 2 vendéglátó és szálloda vállalkozási főiskolai szakközgazdász, vendéglátó és szálloda vállalkozási 

szakon 
603 s 2 vendéglátó és szálloda vállalkozási vendéglátó és szálloda vállalkozási szakértő 

1328 s 2 vetőmag-gazdálkodási vetőmag-gazdálkodási szakmérnök 
588 s 2 vezetési és szervezési egyetemi szakközgazdász, vezetési és szervezési szakon 
589 s 2 vezetési és szervezési vezetési és szervezési szakértő 
399 s 2 vezető óvodapedagógus vezető óvodapedagógus 

1485 s 2 vezető tanári szakos vezető tanár 
1486 s 2 vezető tanári szakvizsgázott pedagógus 
1188 s 2 vidékfejlesztési vidékfejlesztési szakmérnök 
1402 s 2 vidéki erőforrás-szervező vidéki erőforrás-szervező szakelőadó 
1401 s 2 vidéki erőforrás-szervező vidéki erőforrás-szervező szakmérnök 
788 s 1 világítástechnikai főiskolai szakmérnök, világítástechnikai szakon 
789 s 1 világítástechnikai világítástechnikai szakember 
708 s 2 villamos gépek és hajtások egyetemi szakmérnök, villamos gépek és hajtások szakon 
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709 s 2 villamos gépek és hajtások villamos gépek és hajtások szakember 
790 s 1 villamos gépek számítógéppel segített 

tervezése, szerkesztése és mérése 
főiskolai szakmérnök, villamos gépek szakon 

710 s 2 villamosenergetikai gépek és berendezések egyetemi szakmérnök, villamosenergetikai gépek és 
berendezések szakon 

711 s 2 villamosenergetikai gépek és berendezések villamosenergetikai gépek és berendezések szakember 
771 s 1 vízellátási-víztisztítási főiskolai szakmérnök, vízellátási-víztisztítási szakon 
772 s 1 vízépítési főiskolai szakmérnök, vízépítési szakon 
712 s 2 vízépítő egyetemi szakmérnök, vízépítő szakon 
713 s 2 vízépítő vízépítő szakember 
773 s 1 vízgazdálkodási menedzser főiskolai szakmérnök, vízgazdálkodási menedzser szakon 
774 s 1 vízrendezési főiskolai szakmérnök, vízrendezési szakon 
818 s 2 zenei nevelési óvodáskorúak zenei nevelését végző pedagógus 

1415 s 3 zeneterapeuta zeneterapeuta 
849 s 3 zoológus szakzoológus 

1318 s 2 zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási szakmérnök 
1317 s 2 zöldséghajtatási zöldséghajtatási szakmérnök 

     
PhD, DLA szakok 

     
1012 p 3 1.1.  Matematika- és számítástudományok 1.1.  Matematika- és számítástudományok 
1013 p 3 1.2.  Fizikai tudományok 1.2.  Fizikai tudományok 
1014 p 3 1.3.  Kémiai tudományok 1.3.  Kémiai tudományok 
1015 p 3 1.4.  Földtudományok 1.4.  Földtudományok 
1016 p 3 1.5.  Biológiai tudományok 1.5.  Biológiai tudományok 
1017 p 3 1.6.  Környezettudományok 1.6.  Környezettudományok 
1018 p 3 1.7.  Multidiszciplináris természettudományok 1.7.  Multidiszciplináris természettudományok 
1019 p 3 2.1.  Építőmérnöki tudományok 2.1.  Építőmérnöki tudományok 
1028 p 3 2.10. Katonai műszaki tudományok 2.10. Katonai műszaki tudományok 
1029 p 3 2.11. Multidiszciplináris műszaki tudományok 2.11. Multidiszciplináris műszaki tudományok 
1020 p 3 2.2.  Villamosmérnöki tudományok 2.2.  Villamosmérnöki tudományok 
1021 p 3 2.3.  Építészmérnöki tudományok 2.3.  Építészmérnöki tudományok 
1022 p 3 2.4.  Anyagtudományok és technológiák 2.4.  Anyagtudományok és technológiák 
1023 p 3 2.5.  Gépészeti tudományok 2.5.  Gépészeti tudományok 
1024 p 3 2.6.  Közlekedéstudományok 2.6.  Közlekedéstudományok 
1025 p 3 2.7.  Vegyészmérnöki tudományok 2.7.  Vegyészmérnöki tudományok 
1026 p 3 2.8.  Informatikai tudományok 2.8.  Informatikai tudományok 
1027 p 3 2.9.  Agrár műszaki tudományok 2.9.  Agrár műszaki tudományok 
1030 p 3 3.1.  Elméleti orvostudományok 3.1.  Elméleti orvostudományok 
1031 p 3 3.2.  Klinikai orvostudományok 3.2.  Klinikai orvostudományok 
1032 p 3 3.3.  Egészségtudományok 3.3.  Egészségtudományok 
1033 p 3 3.4.  Gyógyszertudományok 3.4.  Gyógyszertudományok 
1034 p 3 3.5.  Multidiszciplináris orvostudományok 3.5.  Multidiszciplináris orvostudományok 
1035 p 3 4.1.  Növénytermesztési és kertészeti 

tudományok 
4.1.  Növénytermesztési és kertészeti tudományok 

1036 p 3 4.2.  Állatorvosi tudományok 4.2.  Állatorvosi tudományok 
1037 p 3 4.3.  Állattenyésztési tudományok 4.3.  Állattenyésztési tudományok 
1038 p 3 4.4.  Élelmiszertudományok 4.4.  Élelmiszertudományok 



STA2005– Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez 

Melléklet 64 

Szakok és hozzájuk tartozó szakképzettségek a felsőoktatásban 
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t 
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ő 
(é

v)
 

Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése 

1039 p 3 4.5.  Erdészeti és vadgazdálkodási 
tudományok 

4.5.  Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok 

1040 p 3 4.6.  Multidiszciplináris agrártudományok 4.6.  Multidiszciplináris agrártudományok 
1041 p 3 5.1.  Gazdálkodás- és szervezéstudományok 5.1.  Gazdálkodás- és szervezéstudományok 
1045 p 3 5.10.  Multidiszciplináris 

társadalomtudományok 
5.10.  Multidiszciplináris társadalomtudományok 

1042 p 3 5.2.  Közgazdaság-tudományok 5.2.  Közgazdaság-tudományok 
1043 p 3 5.3.  Állam- és jogtudományok 5.3.  Állam- és jogtudományok 
1140 p 3 5.4.  Szociológiai tudományok 5.4.  Szociológiai tudományok 
1051 p 3 5.5.  Pszichológiai tudományok 5.5.  Pszichológiai tudományok 
1492 p 3 5.6. Neveléstudományok 5.6. Neveléstudományok 
1493 p 3 5.7. Sporttudományok 5.7. Sporttudományok 
1141 p 3 5.8.  Politikai tudományok 5.8.  Politikai tudományok 
1044 p 3 5.9.  Hadtudományok 5.9.  Hadtudományok 
1046 p 3 6.1.  Történelemtudományok 6.1.  Történelemtudományok 
1047 p 3 6.2.  Irodalomtudományok 6.2.  Irodalomtudományok 
1048 p 3 6.3.  Nyelvtudományok 6.3.  Nyelvtudományok 
1049 p 3 6.4.  Filozófiai tudományok 6.4.  Filozófiai tudományok 
1052 p 3 6.5.  Néprajz és kulturális antropológiai 

tudományok 
6.5.  Néprajz és kulturális antropológiai tudományok 

1053 p 3 6.6.  Művészeti és művelődéstörténeti 
tudományok 

6.6.  Művészeti és művelődéstörténeti tudományok 

1054 p 3 6.7.  Vallástudományok 6.7.  Vallástudományok 
1055 p 3 6.8. Média- és kommunikációs tudományok 6.8. Média- és kommunikációs tudományok 
1056 p 3 6.9. Multidiszciplináris bölcsészettudományok 6.9. Multidiszciplináris bölcsészettudományok 
1142 p 3 7.1.  Építőművészet 7.1.  Építőművészet 
1057 p 3 7.2.  Iparművészet 7.2.  Iparművészet 
1058 p 3 7.3.  Képzőművészet 7.3.  Képzőművészet 
1059 p 3 7.4.  Színházművészet 7.4.  Színházművészet 
1060 p 3 7.5.  Film- és videoművészet 7.5.  Film- és videoművészet 
1061 p 3 7.6.  Zeneművészet 7.6.  Zeneművészet 
1143 p 3 7.7.  Tánc- és mozdulatművészet 7.7.  Tánc- és mozdulatművészet 
1144 p 3 7.8.  Multimédia 7.8.  Multimédia 
1062 p 3 8.1.  Hittudományok 8.1.  Hittudományok 

 
 





STA1INT

OSAP 1434, 1435
STA1INT Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Kormányrendelet alapján kötelező! Ezen adatlap sorszáma 1

Adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmény tevékenységéről

a0
1g

01 Intézmény azonosító 

Az adatszolgáltatás dátuma 2005.10.15.

…………………………………… PH ……………………………………
kelt bélyegző
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ai
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Az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének A gazdasági vezető

neve neve 

beosztása beosztása 

telefonszáma telefonszáma 

aláírása …………………………………….. aláírása ……………………………………..

A kitöltött adatlapok lajstroma

ST
A1

IN
T

ST
A2

KA
R

ST
A3

KE
P

ST
A4

TA
G

In
té

zm
én

y

Ka
r

Ké
pz

és
i h

el
y

Ta
go

za
t

Ad
at

la
ps

or
sz

ám

1 2 3 3

X 1
X 2

X 3
X 4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Összesen db.



STA1INT

a01t24 Összesített hallgatói adatok
Felsõfokú szakképzés Fõiskolai szintû képzés Egyetemi szintû képzés Szakirányú továbbképzés PHD, DLA képzés Összesen

 1  2  3  4  5  6

Hallgatók száma  1       
.  ebbõl új belépő  2       
.  ebbõl államilag finanszírozott  3       
.  ebbõl utolsó éves  4       
.  ebbõl külföldi  5       
.  ebbõl nõ  6

Nappali tagozat (t01, t02)  7  
.  ebbõl új belépő  8 (t01, t02)  
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)  9  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  10  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  11  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  12  
.  ebbõl lakhatási támogatásra jogosult (t08s05)  13  
.  ebbõl kollégista (t08s04)  14

Esti tagozat (t01, t02)  15  
.  ebbõl új belépő  16 (t01, t02)  
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)  17  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  18  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  19  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  20

Levelezõ tagozat (t01, t02)  21  
.  ebbõl új belépő  22 (t01, t02)  
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)  23  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  24  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  25  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  26

Távoktatás tagozat (t01, t02)  27  
.  ebbõl új belépő  28 (t01, t02)  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  29  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  30  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  31  

a01t25
Összesített oktatói adatok

a01t34

Számítógép- és internethasználat

Összesen
Számítógépek 

száma

Ebből 
internetkapcsolattal 
rend. számítógépek 

száma

Számítógépet 
használó hallgatók 

száma

Internetet oktatási 
célra használó 
oktatók száma

Informatikai 
képesítéssel 

rendelkező oktatók 
száma

 1

Oktatók száma  1

.  ebbő ős  2l teljes munkaid  1  2  3  4  5

.  ebbő ős  3l részmunkaid
Összesen  1

.  ebbő  4l megbízással foglalkoztatott

a01t35
Internethozzáférés tipusa

Modemes Bérelt vonal Kábel televíziós

ISDN ADSL Egyéb



STA2KAR

Oktatási Minisztérium OSAP 1434, 1435

Az adatszolgáltatás a 303/2004.(XI. 2.) Kormányrendelet alapján kötelező!

Az adatszolgáltatás dátuma 

PH
kelt bélyegző

A kar felelős vezetőjének A kitöltő

neve neve 

beosztása beosztása 

telefonszáma telefonszáma 

aláírása aláírása 

Ezen adatlap sorszáma 

2005.10.15.

STA2KAR

Adatszolgáltatás a felsőoktatás kari adatairól

Intézmény azonosító 
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STA2KAR
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 27

 28

 29

 30

 31

Számítógép- és internethasználat

 1
 2
 3
 4 Internethozzáférés tipusa

Modemes Bérelt vonal Kábel televíziós

ISDN ADSL Egyéb

a02t22

Összesített oktatói 
adatok

Összesített hallgatói adatok

 

 
 

.  ebbõl nõ (t01,t02)

.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)

.  ebbõl külföldi (t01, t02)

Hallgatók száma  
.  ebbõl új belépő  
.  ebbõl államilag finanszírozott  
.  ebbõl utolsó éves  
.  ebbõl külföldi

PHD, DLA képzésFelsõfokú szakképzés Fõiskolai szintû képzés Szakirányú 
továbbképzésEgyetemi szintű képzés

1 2  4 5

 

3
 

   
   

 
 

   
   

 
 

.  ebbõl nõ     
   

.  ebbõl új belépő (t01, t02)
Nappali tagozat (t01, t02)

.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)

.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)

.  ebbõl nõ (t01,t02)

.  ebbõl külföldi (t01, t02)

.  ebbõl kollégista (t08s04)

.  ebbõl lakhatási támogatásra jogosult (t08s05)

Esti tagozat (t01, t02)

.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)

.  ebbõl új belépő (t01, t02)

.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)

.  ebbõl külföldi (t01, t02)

.  ebbõl nõ (t01,t02)
Levelezõ tagozat (t01, t02)
.  ebbõl új belépő (t01, t02)
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)

.  ebbõl új belépő (t01, t02)
Távoktatás tagozat (t01, t02)

.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)

.  ebbõl nõ (t01,t02)

.  ebbõl külföldi (t01, t02)

Összesen

6
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Összesen

 1

a02t23

Oktatók száma

.  ebbõl megbízással foglalkoztatott

.  ebbõl teljesmunkaidõs

.  ebbõl részmunkaidõs

Számítógépek 
száma

Ebből 
internetkapcsolattal 
rend. számítógépek 

száma

Összesen  1

a02t37

Számítógépet 
használó hallgatók 

száma

Internetet oktatási 
célra használó 
oktatók száma

Informatikai 
képesítéssel 

rendelkező oktatók 
száma

 1  2  3  4  5

a02t36



STA3KEP

Oktatási Minisztérium OSAP 1434, 1435

STA3KEP Ezen adatlap sorszáma 

Adatszolgáltatás a felsőoktatás képzési helyeiről

Intézmény azonosító 

Az adatszolgáltatás dátuma 2005.10.15.

PH
kelt bélyegző

K
ar

 (a
03

g0
1

Kar azonosító - Kar adatlapjának sorszáma 

K
ép

zé
si

 h
el

y 
( a

03
g0

2)

Név 

A képzési hely címe azonos a sorszámú adatlapon jelölt intézmény (kar) címével.
vagy: A székhelyen kívüli képzési hely címe 

Irányítószám Település 

Utca/tér/út Házszám 

Telefon , , Telefax 

K
itö

ltő
k 

ad
at

ai
 (a

03
g0

3)

A képzési hely felelős vezetőjének A kitöltő

neve neve 

beosztása beosztása 

telefonszáma telefonszáma 

aláírása …………………………………….. aláírása ……………………………………..

/kep adatlap



STA3KEP

a03t26
Összesített hallgatói adatok

Felsőfokú szakképzés Főiskolai
szintű képzés

Egyetemi
szintű képzés

Szakirányú 
továbbképzés

PHD, DLA
képzés Összesen

 1  2  3  4  5  6

Hallgatók száma  1       
.  ebbõl új belépő  2       
.  ebbõl államilag finanszírozott  3       
.  ebbõl utolsó éves  4       
.  ebbõl külföldi  5       
.  ebbõl nõ  6  
Nappali tagozat (t01, t02)  7  
.  ebbõl új belépő  8 (t01, t02)  
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)  9  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  10  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  11  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  12  
.  ebbõl lakhatási támogatásra jogosult (t08s05)  13  
.  ebbõl kollégista (t08s04)  14

Esti tagozat (t01, t02)  15  
.  ebbõl új belépő  16 (t01, t02)  
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)  17  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  18  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  19  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  20

Levelezõ tagozat (t01, t02)  21  
.  ebbõl új belépő  22 (t01, t02)  
.  ebbõl államilag finanszírozott (t01, t02)  23  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  24  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  25  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  26

Távoktatás tagozat (t01, t02)  27  
.  ebbõl új belépő  28 (t01, t02)  
.  ebbõl utolsó éves (t01, t02)  29  
.  ebbõl külföldi (t01, t02)  30  
.  ebbõl nõ (t01,t02)  31  

a03t27
Összesített oktatói adatok

Összesen
a03t38

Számítógép- és internethasználat

Számítógépek 
száma

Ebből 
internetkapcsolattal 
rend. számítógépek 

száma

Számítógépet 
használó hallgatók 

száma

Internetet oktatási 
célra használó 
oktatók száma

Informatikai 
képesítéssel 

rendelkező oktatók 
száma

 1

Oktatók száma  1

.  ebbő ős  2l teljes munkaid  1  2  3  4  5

.  ebbő ős  3l részmunkaid
Összesen  1

.  ebbő  4l megbízással foglalkoztatott

a03t39
Internethozzáférés tipusa

Modemes Bérelt vonal Kábel televíziós

ISDN ADSL Egyéb



STA3KEP

a03t15
Oktatók létszáma

Egyetemi Főiskolai Nyelv-
tanár

Testnevelő
tanár

Kollégiumi
tanár

Egyéb 
oktató Összesen Összesből 

nő
Összesből 
nyugdíjastanár docens adjunktus tanársegéd tanár docens adjunktus tanársegéd

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13=1+…+12  14  15

Teljes munkaidős  1

Részmunkaidős  2

Teljes munkaidő ős  3sre átszámított részmunkaid

Megbízással foglalkoztatott  4

Összesen (s01+s02+s04)  5              

Te
lje

s 
m

un
ak

id
ős

 ö
ss

ze
se

nb
ől

 nő  6

 30 évesnél fiatalabb  7

 nyugdíjas  8

 nem rendelkezik nyelvvizsgával  9

 egy nyelvvizsgával rendelkezik  10

 több nyelvvizsgával rendelkezik  11

más felső  12oktatási intézményben is közalkalmazott

más felső ő  13oktatási intézményben is megbízási szerz déses

 a MTA rendes tagja  14

 az MTA levelező  15 tagja

 az MTA doktora  16

 a tudomány(ok) kandidátusa  17

 doktor (PhD)  18

 mester (DLA)  19

 dr. univ. (1984. szept. 1. utáni)  20

 dr. cím (1984. szept. 1. elő  21tti)

 habilitált  22

/kep adatlap



STA3KEP

 

a03t16
Nem oktatók száma

Összesen ebből 
kutatók

 1  2
Teljes munkaidős  1
Részmunkaidős  2
Teljes munkaidő ős  3sre átszámított részmunkaid
Megbízással foglalkoztatott  4
Teljes munkaidő  5sre átszámított megbízással fogl.
Összesen (s01+s02+s04)  6  

a03t18
Oktatók száma (teljes és 
részmunka-idős) korév 
szerint

Teljes munkaidős Rész-
munkaidősősszesen nők

 1  2  3
Kevesebb mint 25 éves  1
25-29 éves  2
30-34 éves  3
35-39 éves  4
40-44 éves  5
45-49 éves  6
50-54 éves  7
55-59 éves  8
60-64 éves  9
Több mint 65 éves  10
Összesen  11  
Összesen a  12t15 alapján
Eltérés  13 (= 11 - 12 sor)  

/kep adatlap



STA3KEP

a03t19
Saját fenntartású kollégiumban lakó 
hallgatók száma

Kollégium Saját hallgatók Más felsőoktatási intézmény hallgatója

neve címe
A képzési hely (kar) által 

igénybevehető 
férőhelyek száma

Kollégisták száma Összesen ebből nő ebből külföldi Átlagos térítési díj 
(Ft/fő) Összesen ebből nő ebből külföldi Átlagos térítési díj 

(Ft/fő)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Összesen hallgatók 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Átlagos térítési díj (súlyozott átlag)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

/kep adatlap



STA3KEP

a03t20
Egyéb fenntartású kollégiumban lakó 
hallgatók száma

Kollégium Saját hallgatók

neve címe Összesen ebből nő ebből külföldi Átlagos térítési díj 
(Ft/fő)

 1  2  3  4  5  6

 1 Összesen hallgatók    

 2 Átlagos térítési díj (súlyozott átlag)

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

a03t21  1  2

TECHNIKAI Saját fentartású kollégiumban lakók száma (t19 alapján)  1  

Egyéb fentartású kollégiumban lakók száma (t20 alapján)  2  

Összesen  3  

t26 14. sor alapján a kollégisták száma:  4  

Eltérés (3 - 4 sor)  5  

/kep adatlap



STA4TAG

Oktatási Minisztérium OSAP 1434, 1435

Az adatszolgáltatás dátuma 

PH
kelt bélyegző

A képzési hely adatlapjának sorszáma 

Tagozat 

STA4TAG

Adatszolgáltatás a felsőoktatás tagozatairól

Ezen adatlap sorszáma 

2005.10.15.

Intézmény azonosító 

K
ép

zé
si

 h
el

y
(a

04
g0

2)
K

ar
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04
g0

1)

Kar azonosító -

/tag adatlap



STA4TAG

Két szakot hallgatókat két sorba kell írni, az első sorba 1, a másodikba 2 jelet kell ide írni.

 1  2

<>0  1  1

a  2  1

f  3  1

e  4  1

s  5  1

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

   sSzakir. képzés létszáma

 

 

 

új belépő

16 <= 9

TE
C

H
N

IK
AI

Évfolyam

I. II. III. IV. V.

Az évfolyam összesenből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  4

A hallgatók száma szakonként, évfolyamonként

Képzési 
típus

Program
típus Szak Tanár szak Szint Képzés 

nyelve

a04t01
S

or
sz

ám

Lé
ts

zá
m

ho
z

VI. Összesen
első szak-
képzettség 

vagy oklevél

államilag 
finanszírozott

visszalép
ő folytató nő utolsó éves

külföldi

összesen
ebből 

állandó
lakos

 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15 = 9+…+14  17 18 = 15 - (16+17  19  20  21  22  23  24

  Összes hallgató száma t  

Felsőfokú szakképzés létszáma a   

Főiskolai képzés létszáma f   

Egyetemi képzés létszáma e   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebből a lapból annyi oldalt kell nyomtatni, ahányra szükség van.

 

 25

 

 

 

 

 

I. 
évfolyamosból 

államilag 
finanszírozott

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 

 10  11

ebből 
állandó 
lakos

9 = 6 - (7+8)

külföldi

összesen

 12  13

visszalépő folytató nő utolsó 
éves

 

 

a04t02 PHD-DLA szervezett képzésben résztvevő hallgatók évfolyam és tudományág szerint

Tudományág Finanszírozás
módja

Évfolyam Az évfolyam összesenből

I. II. III. Összesen új belépő

 1  2  3  4  5 6 = 3 + 4 + 5 7 <= 3  8

Összes PhD-DLA hallgató összes   

. ebből állami ösztöndíjas állami ösztöndíjas  

. ebből egyéb ösztöndíjas egyéb ösztöndíjas   

. ebből költségtérítéses költségtérítéses   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/tag adatlap



STA4TAG

D =Összesen - (A1+A2+A3+B+C+E+F)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

64 és 65: TECHNIKAI sorok

ebből ösztöndíj kategóriába tartozók

F

 18

Eltérés (= 1 - 64 sor)  

Összes külföldi a t01, ill. t02 alapján  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külföldi hallgatók száma 
a04t03

OECD 
ország-kód Országnév Felsőfokú 

szakképzés

Összesen

Főiskolai 
szintű 

képzésben 
résztvevő

Egyetemi 
szintű 

képzésben 
résztvevő

Szakirányú 
továbbképzé

sben 
résztvevő

PHD, DLA 
képzésben 
résztvevő

Összesen ebből nő
ebből 

állandó 
lakos

A1 A2 A3 B C D E

 1  2  3  4  5  6  7 8 = 3 + … + 7  9  10  11  12  13  14  15  16  17

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

18 és 19: TECHNIKAI sorok

ebből új 
belépő nő

 14  15  16  17  18

ebből nő ősszesen ebből nő ebből új 
belépő

 Eltérés (= 17 - 18 sor)   
 Összesen a t01(02) alapján   

Felsőfokú szakképzésben résztvevő Főiskolai szintű képzésben résztvevő
a04t04

A hallgatók kor 
szerinti megoszlása

ebből új 
belépő nő

Egyetemi szintű képzésben résztvevő Szakirányú 
továbbképzés PHD, DLA képzésben résztvevő

összesen ebből nő ebből új 
belépő

ebből új 
belépő nő összesen ebből nő ebből új 

belépő összesen ebből nő ebből új 
belépő

ebből új 
belépő nő összesen

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

Kevesebb mint 18 éves
18 éves
19 éves
20 éves
21 éves
22 éves
23 éves
24 éves
25 éves
26 éves
27 éves
28 éves
29 éves
30-34 éves
35-39 éves
Legalább 40 éves
Összesen                   

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19
 20

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

ebből új 
belépő

 9

  

Eltérés (= 23 - 24 sor)  

 Összesen a t01, ill. t02 alapján

    
    

a04t05
Az új belépők elővégzettsége

Új belépők a t01 alapján
Eltérés (= 1 - 19 sor)

Egyetemi szintű 
képzés Összesen

 1  2  3 4 = 1 + 2 + 3

Felsőfokú szakképzés
Főiskolai szintű 

képzés

 

.  ebből gimnáziumban (= 3 + … + 6 sor)     

Új belépő (= 2 + 7 + 12 + 17 + 18 sor)    

 

.  .  ebből nappali munkarendben korábbi években  

.  .  ebből nappali munkarendben a belépés évében

 

.  .  ebből levelező munkarendben  

.  .  ebből esti munkarendben

 

.  .  ebből nappali munkarendben a belépés évében  

.  ebből szakközépiskolában (= 8 + … + 11 sor)    

 

.  .  ebből esti munkarendben  

.  .  ebből nappali munkarendben korábbi években

 

.  ebből technikus képesítést szerzett (= 13 + … 16 sor)     

.  .  ebből levelező munkarendben

 

.  .  ebből nappali munkarendben korábbi években  

.  .  ebből nappali munkarendben a belépés évében

 

.  .  ebből levelező munkarendben  

.  .  ebből esti munkarendben

 

 .  ebből felsőfokú szakképzettséget szerzett

.  ebből külföldi

Felsőfokú szakképzésben 
résztvevő

Főiskolai szintű 
képzésben résztvevőa04t06

A hallgatók száma a szülők 
(hallgatók) lakhelye szerint

Egyetemi szintű 
képzésben résztvevő

Szakirányú 
tovább-

képzésben 
résztvevő
összesen

PHD, DLA képzésben 
résztvevő

összesen ebből új 
belépő összesen ebből új 

belépő összesen ebből új 
belépő összesen

 1  2  3  4  5  6  7  8

Magyarország összesen (= 2 + … + 21 sor)        

.  ebből Budapest

.  ebből Baranya

.  ebből Bács-Kiskun

.  ebből Békés

.  ebből Borsod-Abaúj-Zemplén

.  ebből Csongrád

.  ebből Fejér

.  ebből Győr-Moson-Sopron

.  ebből Hajdú-Bihar

.  ebből Heves

.  ebből Jász-Nagykun-Szolnok

.  ebből Komárom-Esztergom

.  ebből Nógrád

.  ebből Pest

.  ebből Somogy

.  ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg

.  ebből Tolna

.  ebből Vas

.  ebből Veszprém

.  ebből Zala

Külföldi a t01, ill. a t02 (PhD), t05 (újbel) alapján  

   Összesen (= 1 + 22 sor)      

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

.  ebből államilag finanszírozott helyben lakók  

PHD, DLA 
képzésben 
résztvevő

Összesen
Felsőfokú 

szakképzésben 
résztvevő

Főiskolai szintű 
képzésben 
résztvevő

 2  3  4

Egyetemi szintű 
képzésben 
résztvevő

Szakirányú 
tovább-

képzésben 
résztvevő

 5 6 = 1 + … + 5

Hallgatók száma a t01, ill. a t02 (PhD) alapján   

 1

.  ebből intézményen belül más karon is tanul  

.  ebből másik intézményben is tanul  

.  ebből kollégiumban lakó  

.  ebből lakhatási támogatásra jogosult  

.  ebből külföldi a t01, ill. a t02 (PhD) alapján   

.  .  ebből állandó lakos a t01, ill. a t02 (PhD) alapján   

 

.  .  .  ebből állandó lakos  

.  .  ebből magyar nemzetiségű

Az előző tanév 
október 15-én az 

intézmény 
hallgatója volt

ebből az aktuális 
tanévre 

beiratkozott 
hallgató

a04t09

Tanulmányait az előző évi programban nem folytatja tovább

Tanulmányait sikeresen befejezte Tanulmányait nem fejezte be

ebből következő 
képzési szintre lép 
intézményen belül

ebből kilép a 
felsőoktatásból

ebből az 
intézményen belül 

más programba lép 
be

ebből másik 
intézményben 

folytatja 
tanulmányait

ebből az 
intézményen belül 

más programba lép 
be

ebből másik 
intézményben 

folytatja 
tanulmányait

ebből engedéllyel 
távol

ebből II. félév 
ismétlésére 

utasított
ebből kimaradt

1 = 2 + … + 11  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Felsőfokú szakképzés  

.  ebből előző évben új belépő volt  

Főiskolai szintű képzés  

.  ebből előző évben új belépő volt  

Egyetemi szintű képzés  

.  ebből előző évben új belépő volt  

Szakirányú továbbképzés  

.  ebből előző évben új belépő volt  

PHD, DLA képzés  

.  ebből előző évben új belépő volt  

Összesen (a páratlan sorok összege)       

A hallgatók egyéb adatai

a04t08

Az előző tanév 
hallgatólétszámának 
alakulása

     

.  ebből fogyatékkal élő  

.  ebből hátrányos helyzetű  

.  ebből GYES-en, GYED-en lévő  

.  ebből második közismereti tanár szakos  

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Oktatók 
száma

Első Második

Idegennyelvet
tanulók

Nemzetiségi
nyelvet tanulók

Hallgatók száma

 6

Összesen

 3

  

a04t10
Idegennyelv oktatás 
(nyelvszakos 
oktatásban részesülők 
nélkül) Idegennyelv

tanulók
Nemzetiségi

nyelvet tanulók

 1  2

Angol

 4  5

Francia

Német

Latin

Olasz

Orosz

Spanyol

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

PHD, DLA képzésben résztvevők

Összesen ebből külföldi

összesen ebből külfőldi

 1  2  3  4  5  6 7 = 1 + … + 5

a04t11
A hallgatók állami támogatása

Egyetemi szintű 
képzésben 
résztvevők

Szakirányú 
továbbképzésben 

résztvevők

(Októberi kifizetés vagy tervezet alapján)

Felsőfokú 
szakképzésben 

résztvevők

Főiskolai szintű 
képzésben 
résztvevők

 8

Támogatott hallgatók száma (nem több az összes hallgatónál, t01, ill. t02 !!!)  

.  ebből külföldi (nem több az összes külföldinél, t03 !!!)

Tanulmányi ösztöndíjban részesülők száma összesen  

.  ebből kevesebb, mint 3000 Ft/hó összeget kapók száma

.  ebből 3001-7000 Ft/hó összeget kapók száma

.  ebből 7001-11000 Ft/hó összeget kapók száma

.  ebből több mint 11001 Ft/hó összeget kapók száma

Tanulmányi ösztöndíjak egy hónapra összesen kifizetett összege (Ft)

Köztársasági ösztöndíjban részesülők száma összesen

Szociális támogatásban részesülők száma összesen

Szociális támogatások egy hónapra összesen kifizetett összege (Ft)

Tankönyv- és jegyzettámogatásban részesülők száma összesen

Tankönyv- és jegyzettámogatások egy hónapra összesen kifizetett összege (Ft)

Lakhatási támogatásban ténylegesen részesülők összesen

Lakhatási támogatások egy hónapra összesen kifizetett összege (Ft)

Egyéb támogatásban részesülők összesen

Egyéb támogatások egy hónapra összesen kifizetett összege (Ft)

/tag adatlap



STA4TAG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

(Októberi befizetés vagy tervezet alapján)

.  .  ebből GYES-en GYED-en lévő

Hallgatók száma Térítések

Összesen
 ebből felsőfokú 
szakképzésben 

részesül

ebből főiskolai 
szintű képzésben 

részesül

ebből egyetemi 
szintű képzésben 

részesül

szakirányú 
szakképzésben 

részesül

ebből PHD, DLA 
képzésben 
részesül

1 hónapra fizetett 
összege összesen 

eFt

 3  41 = 2 + … + 6

.  ebből államilag finanszírozott a t01, ill. a t02 (PhD) alapján

.  .  ebből külföldi

.  ebből költségtérítéses (= 1 - 2 sor)

.  .  ebből külföldi (= t03 adatai - 3 sor)

Tandíjmentességben részesül  

.  ebből első alapképzésben résztvevő  

.  ebből első kiegészítő alapképzésben résztvevő  

.  ebből első szakirányú továbbképzésben résztvevő  

.  ebből egyszakos pedagógus (diplomás/hallgató), második tanári szak  

.  ebből külföldi  

.  ebből harmadéves  

.  ebből egyéb okból  

Tandíjkedvezményben részesül  

.  ebből külföldi  

Alaptandíjat fizet  

.  ebből államilag finanszírozott  

.  .  ebből külföldi  

Kiegészítő tandíjat fizet  

.  ebből államilag finanszírozott

.  .  ebből külföldi

Költségtérítést fizet 

.  ebből külföldi 

Kollégiumi díjat fizet

.  ebből külföldi

Egyéb díjat fizet

.  .  ebből külföldi

.  ebből államilag finanszírozott

.  ebből költségtérítéses (= 27 - 28 sor, kivéve 7., 8. oszlop)

.  .  ebből külföldi

8=7/1

1 főre jutó átlaga 
eFt

Hallgatók összesen a t01, ill. a t02 (PhD) alapján

a04t12
A hallgatók által fizetett díjak és 
térítések

 5  6  7 2

/tag adatlap



STA4TAGokl

Oktatási Minisztérium OSAP 1434, 1435

Az adatszolgáltatás dátuma 

PH
kelt bélyegző

A képzési hely adatlapjának sorszáma 

Tagozat 

Ugyanazt a sorszámot kell írni, mint 
az őszi adatszolgáltatáskor!

-

Intézmény azonosító 

Ezen adatlap sorszáma 

Adatszolgáltatás a felsőoktatás tagozatairól (2005. évben oklevelet szerzettekről)

K
ar

(a
04

g0
1)

Kar azonosító 

STA4TAGokl

2006.01.05.

K
ép

zé
si

 h
el

y
(a

04
g0

2) Ugyanazt a sorszámot kell írni, mint az őszi adatszolgáltatáskor!!!!

/tag(okl) adatlap



STA4TAGokl

A két szakos diplomásokat két sorba kell írni, az első sorba 1, a másodikba 2 jelet kell ide írni.

 1  2

<>0  1  1  1

a  2  1  2

f  3  1  3

e  4  1  4

s  5  1  5

p  6  1  6

h  7  1  7

  8  1  8

  9  9

  10  10

  11  11

  12  12

  13  13

  14  14

  15  15

  16  16

  17  17

  18  18

  19  19

  20  20

  21  21

  22  22

  23  23

  24  24

  25  25

  26  26

TE
C

H
N

IK
A

I

S
or

sz
ám

Lé
ts

zá
m

ho
z

Végzettség ebből 
államilag 

finanszírozott

ebből költség-
térítéses

 

Záróvizsgán 
megjelent

Oklevelet, tudományos fokozatot, címet szerzett

összesen ebből nő ebből külföldi

 8  12 7 5

ebből első 
szakképzetség

vagy oklevél

Tanárszak

 9  10  11

a04t13
Oklevelet szerzettek száma 
szakok szerint

Honosított 
igen/ /nem

 3  4

Ebből a lapból annyi oldalt kell nyomtatni, ahányra szükség van.

Szint

 6 13 = 8 - 12

Összesen t   

Felsőfokú szakképzettség a  

Főiskolai végzettség f   

Egyetemi végzettség e   

Szakirányú/szakosító végzettség s   

PhD, DLA p   

Habilitáció h   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/tag adatlap



STA4TAGokl

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

18 és 19: TECHNIKAI sorok

 7

Felsőfokú szakképzés

összesen kevesebb, 
mint 3 év

legalább
3 év

összesenből nő
összesenből 

honosított összesen kevesebb, 
mint 3 év

legalább
3 év

Kevesebb mint 18 éves   
1 = 3 + 4  2  3  4 5 = 6 + 7  6

18 éves   

19 éves   

20 éves   

21 éves   

22 éves   

23 éves   

25 éves  

24 éves   

 

 

27 éves   

29 éves   

 

 

Összesen       

Legalább 40 éves

30-34 éves  

28 éves  

26 éves  

 

 

Összesen t13 alapján  

 

35-39 éves  

 

 

a04t14
Oklevelet 
szerzettek kor 
szerinti 
megoszlása I.

Eltérés (= 17 - 18 sor)   

/tag adatlap



STA4TAGokl

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

18 és 19: TECHNIKAI sorok

Főiskolai szintű képzés

alapképzés kiegészítő összesenből nő

összesen
alapképzés kiegészítő

6 évnél 
több5 és 6 év 6 évnél 

több
 5

6 évnél több

 6  7  8 9 = 10 +…+ 15  10  11  12

kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év6 évnél több kevesebb, 

mint 5 év
kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év

 13  14  15

Kevesebb mint 18 éves   

18 éves   

19 éves   

20 éves   

21 éves   

22 éves   

23 éves   

24 éves   

25 éves   

26 éves   

27 éves   

28 éves   

29 éves   

30-34 éves   

35-39 éves   

Legalább 40 éves   

Összesen            

Összesen t13 alapján  

Eltérés (= 17 - 18 sor)  

    

 

 

1 = 3 + … + 8

kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év

a04t28
Oklevelet 
szerzettek kor 
szerinti 
megoszlása II.

összesen

mind

 3  4

honosított

 2

/tag adatlap



STA4TAGokl

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

18 és 19: TECHNIKAI sorok

5 és 6 év 6 évnél 
több

kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év

alapképzés kiegészítő

5 és 6 év 6 évnél 
több

1 = 3 + … + 8  3  4  5 2  12  13 6  7  8 9 = 10 +…+ 15  14  15

Kevesebb mint 18 éves  
 10  11

18 éves  

 

 

19 éves  

20 éves  

 

 

21 éves  

22 éves  

 

 

23 éves  

24 éves  

 

 

25 éves  

26 éves  

 

 

27 éves  

28 éves  

 

 

29 éves  

30-34 éves  

 

 

35-39 éves  

Legalább 40 éves  

 

 

Összesen                

Egyetemi szintű képzés

összesen alapképzés kiegészítő összesenből nő

összesen 6 évnél több kevesebb, 
mint 5 év6 évnél több kevesebb, 

mint 5 évmind honosított kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év

Összesen t13 alapján   

 

a04t29
Oklevelet 
szerzettek kor 
szerinti 
megoszlása III.

Eltérés (= 17 - 18 sor)  

/tag adatlap



STA4TAGokl

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

18 és 19: TECHNIKAI sorok

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

18 és 19: TECHNIKAI sorok

kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év 6 évnél 

több

Szakirányú továbbképzés

kevesebb, 
mint 5 év 5 és 6 év 6 évnél 

több

összesenből nő

összesen

Kevesebb, mint 18 éves   

összesen

 4 6 = 7 + 8 + 9

mind honosított

1 = 3 + 4 + 5  2

18 éves   

19 éves   

20 éves   

21 éves   

22 éves   

23 éves   

24 éves   

25 éves   

26 éves   

 

  

 

 

  

 

35-39 éves   

     

 

 

mind
 1  3

honosított
 2

 

PHD, DLA

Habilitált

Kevesebb mint 18 éves

18 éves

19 éves

20 éves

21 éves

22 éves

23 éves

24 éves

25 éves

26 éves

27 éves

28 éves

29 éves

30-34 éves

Összesen  

35-39 éves

Legalább 40 éves

 9

Összesen t13 alapján   

 Eltérés (= 17 - 18 sor)  

Eltérés (= 17 - 18 sor)   

 8

 Összesen t13 alapján  

 7

Nő

 3

összesen

 5

 

 

 

  

a04t30
Oklevelet 
szerzettek kor 
szerinti 
megoszlása IV.

a04t31
Oklevelet 
szerzettek kor 
szerinti 
megoszlása V.

Összesen

Legalább 40 éves

30-34 éves

29 éves

28 éves

27 éves

 4

 

/tag adatlap
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