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Összefoglaló 

A tanulmány célja annak feltérképezése, hogyan alakult 2006 óta a magyar egyetemi 
honlapok információgazdagsága. A kizárólag interneten lebonyolított kutatás során a 
magyarországi egyetemek közgazdasági, gazdaságtudományi karjainak honlapjait 
vizsgáltuk, valamint az összehasonlíthatóság érdekében bevontunk az elemzésbe két 
külföldi egyetemet, illetve egy magyar fıiskolát. A holnapok információtartalmának mérése 
különbözı információs kritériumok segítségével történt (van-e az oktatónak személyes 
honlapja, elérhetı-e az önéletrajza, publikációs listája, vannak-e a honlapon letölthetı 
publikációi, illetve szerepel-e a honlapon az oktató email címe). Ezen kritériumok képezik 
az ún. Online Láthatóság Index (OLI) alapját. Az adatgyőjtés során rögzítésre került az 
oktatók neme, tudományos fokozata, illetve egyetemi beosztása is. 

Az elemzés során kiderült, hogy 2010-ben is a férfiak vannak többségben a magyar 
felsıoktatási intézmények gazdasági karain oktatók között, 2006-óta azonban szinte 
mindegyik vizsgált egyetem esetében kismértékben növekedett a nık aránya. A magyar 
egyetemeken a férfiak aránya a magas beosztásokban meghaladja a nıkét, míg a nık az 
alacsonyabb beosztásokban vannak többen. Ez jellemzi a tudományos fokozatok nemek 
szerinti megoszlását is. 

Az adatelemzés eredménye azt mutatja, hogy Magyarországon továbbra is nagyon 
kevés egyetemi oktató használja ki a világháló nyújtotta lehetıségeket. A magyar 
egyetemi oktatók és egyetemek ugyan javuló tendenciát mutatnak az online láthatóság 
szempontjából, hiszen míg 2006-ban öt kritériumból átlagosan 1,52-t teljesítettek, addig 
2010-ben már 2,24-et. Azonban még mindig messze elmaradnak egy vezetı egyetemtıl, 
a Stanford Egyetemtıl, ahol az Online Láthatósági Index értéke 2010-ben 3,87, vagyis az 
oktatóknál átlagosan majdnem négy információs kritérium teljesül. Emellett jelentıs 
különbségek vannak a különbözı magyar egyetemek között is a honlapok 
információgazdagságát tekintve. Van olyan egyetem, ahol átlagosan egy információ sem 
elérhetı az általunk vizsgáltak közül. 

A Stanford Egyetemhez képest a legnagyobb lemaradást a saját honlappal 
rendelkezı oktatók alacsony arányában láthatjuk, azonban e téren is javulás figyelhetı 
meg az elmúlt évekhez képest. A legtöbb magyar egyetem lépést tart a Stanford 
Egyetemmel az oktatók telefonszámának és email címének megjelenítését illetıen, és 
megelızi a krakkói Jagelló Egyetemet az oktatói önéletrajz, és a letölthetı tantárgyi 
segédanyagok tekintetében. Tehát összességében elmondható, hogy a Stanford Egyetem 
honlapja még mindig több információt tartalmaz, mint a magyar egyetemeké, de a krakkói 
egyetem közgazdasági karának honlapja sok tekintetben alatta marad a magyar 
felsıoktatási intézmények átlagának. 
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Bevezetés 

Az információs társadalom korában az információ a legnagyobb hatalom, ennek birtoklása 
jelenti a tudást. Az információ terjedésének és közvetítésének leggyorsabb eszköze 
napjainkban a világháló, ügyeink nagy részét ma már ezen keresztül intézhetjük. Az egyik 
olyan terület, ahol elengedhetetlen az internet használta az oktatás. A diákok, egyetemi 
hallgatók szinte elképzelhetetlennek tartják, hogy a tanuláshoz ne használják a 
számítógépet és az internetet. Már a középiskolások is rendkívül sok hasznos segédletet 
találhatnak az interneten, azonban az egyetemisták és fıiskolások számára még 
fontosabb szerepet kap a világhálón történı információgyőjtés. Mivel a felsıoktatásban a 
diákok nem mindig kerülnek közvetlen kapcsolatba az oktatóval, ezért rendkívül fontos, 
hogy az egyetemi tanszéki, intézeti honlapokon a hallgatók könnyen megtalálják az általuk 
keresett információkat. Legyen az az oktató fogadóórájának idıpontja, email címe, 
tantárgyi segédanyag,  vagy akár a tanár tudományos önéletrajza. 

A nyugati egyetemeken már természetesnek számít, hogy korszerő honlapokkal 
rendelkeznek az egyetemi tanszékek, ahol számos fontos információt megtalálhat, aki oda 
látogat. Vajon a magyar felsıoktatási intézmények oktatói mennyire tartják fontosnak, 
hogy elérhetıségeiket, tudományos munkájukat, vagy akár tansegédleteket 
közzétegyenek az interneten,  ezekkel az információkkal segítve azokat a hallgatókat és 
érdeklıdıket, akik felkeresik az egyetemi honlapokat? 

A fenti kérdés megválaszolására a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2006-ban 
kutatást végzett1, amelyet megismételtünk 2010-ben. Kíváncsiak voltunk, hogy az elmúlt 
évek folyamán hogyan változott az egyetemi honlapok információtelítettsége, történt-e 
elırelépés a honlapok információtartalmát tekintve. 

A kutatás témájának és céljának megfelelıen az adatgyőjtés kizárólag interneten 
keresztül történt, a tanszéki honlapokon található információk képezik az elemzés alapjául 
szolgáló adatbázist. Az adatgyőjtés 2010. december 1. és 2011. január 6. között zajlott le. 

Az elemzés alapját azok a magyarországi egyetemek képezik, amelyeken mőködik 
közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi vagy gazdálkodástudományi kar. E 
leszőkítés oka, hogy a gazdasági jellegő képzések nagy népszerőségnek örvendenek, 
illetve Magyarországon több városban és egyetemen folyik gazdasági képzés, így nagy 
elemszámú és változatos mintán végezhetjük el az elemzést. A vizsgáltba így tizenegy 
magyar egyetem került be, illetve hogy a kapott eredmények értelmezhetıek legyenek, 
bevonásra került a Budapesti Gazdasági Fıiskola (BGF), mint magyar fıiskola, a krakkói 
Uniwersytet Jagielloński (UJ), mint Magyarországhoz hasonló fejlettségő ország 
egyeteme, illetve az egyesült államokbeli Stanford Egyetem. Ezeknek a felsıoktatási 
intézményeknek a gazdasági karai képezik a viszonyítási alapot, mellyel 
összehasonlíthatóvá válik a magyar egyetemek honlapjainak információtartalma. 

A tanulmányban elıször az egyetemi oktatók jellemzıirıl (nemek szerinti megoszlás, 
tudományos fokozat és beosztás) lesz szó, majd ismertetjük a GVI által kialakított, a 
honlapok információtartalmát mérı Online Láthatóság Index értékeit egyetemek szerint, a 

                                            
1 Lásd Rigler Dorottya: Egyetemi honlapok információtartalma – Milyen képet mutat az internet a magyar 
egyetemek oktatóiról?, MKIK GVI, 2007. http://www.gvi.hu/index.php/hu/papers/show.html?id=4 
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2006 és 2010 között bekövetkezett változások mértékét, és az egyetemek OLI szerinti 
rangsorát. Végül pedig a vizsgálati eredmények alapján adódó következtetéseinket 
fogalmazzuk meg. 
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1. A gazdasági karokon oktatók néhány jellemzıje 

A vizsgálatba bevont magyar egyetemek 

A kutatás alapját szolgáló adatbázis elemzési egységei azok az oktatók, akik az 
adatfelvétel ideje alatt a gazdasági jellegő képzést nyújtó magyar egyetemeken tanítottak, 
ez 1326 oktatót foglal magában, a viszonyítási alapként bevont további három intézmény 
oktatóival együtt az adatbázis összesen 1550 oktatót tartalmaz. 

Az oktatók megoszlása az egyetemek között a következı: a Budapesti Corvinus 
Egyetem (BCE) Közgazdaságtudományi Karáról 169-en, Gazdálkodástudományi Karáról 
310-en kerültek be a mintába. A Budapesti Mőszaki- és Gazdálkodástudományi Egyetem 
(BMGE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának gazdasági tanszékeirıl 101 oktató 
adatit rögzítettük. A veszprémi Pannon Egyetem (PE) Gazdaságtudományi Karán 114-en, 
a gödöllıi Szent István Egyetem (SZIE) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának 
gazdasági tanszékein 106-an, a Miskolci Egyetem  (ME) Gazdaságtudományi Karán 105-
en tanítottak az adatfelvétel alatt. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
Közgazdaságtudományi Karáról 99-en, a gyıri Széchenyi István Egyetem (SZE) 
Gazdaságtudományi Karáról 83-an, a Debreceni Egyetem (DE) Közgazdaságtudományi 
Karáról 65-en, a Kaposvári Egyetem (KE) Gazdaságtudományi Karáról 64-en kerültek be 
az adatbázisba. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gazdaságtudományi Karáról 55, az 
Óbudai Egyetem (OE) Keleti Károly Gazdasági Karáról szintén 55 oktatóról kerültek 
rögzítésre információk.  

A vizsgálatba az összehasonlíthatóság miatt bevont Budapesti Gazdasági Fıiskola 
Pénzügyi és Számviteli Karáról 106, a lengyel Uniwersytet Jagielloński gazdasági karáról 
55, a Stanford University gazdasági karáról  63 oktató szerepel a mintában. 

 

1.1. ábra: Az oktatók megoszlása a vizsgált magyar egyetemek között 
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A vizsgálatba bevont oktatók nemek szerinti megoszlása 

Mielıtt rátérnénk az egyetemi holnapok információtartalmának elemzésére, érdemes 
általános képet kialakítani a kutatásba bevont oktatók néhány jellemzıjérıl. Ezek közül 
elsıként az oktatók nemek szerinti megoszlása kerül bemutatásra, melyet az 1.2. ábra 
mutat. 
 

1.2. ábra: Nemek aránya az oktatók között a vizsgált intézményekben 
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Az ábrán jól látható, hogy a vizsgált felsıoktatási intézményekben a férfi oktatók 
vannak többségben, kivételt képez a Budapesti Mőszaki Fıiskolából 2010-ben 
egyetemmé vált Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara, ahol az oktatók 52,7%-a 
nı. Jelentıs, majdnem kétharmados férfitöbbség van több magyar egyetemen is, a 
legnagyobb a  férfi oktatók aránya a Pécsi Tudományegyetemen (67,5%), a Szegedi 
Tudományegyetemen (65,5%), és a Szent István Egyetemen (65,1%). Szintén kevés a nıi 
oktatók aránya a Budapesti Corvinus Egyetem (36,3%) és a Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági karain (36,6%). A többi magyar egyetemen 40% 
fölötti a nıi oktatók aránya, a legkiegyenlítettebb a nemek megoszlása a Széchenyi István 
Egyetemen, ahol 49,4% a nıi oktatók aránya.  

A Budapesti Gazdasági Fıiskola a nemek arányát tekintve középmezınyben 
helyezkedik el, ha a magyar egyetemekkel összevetjük. A férfi oktatók aránya 58,5%. A 
krakkói Uniwersytet Jagielloński esetében kiegyenlítettebb a nemek aránya, mint a legtöbb 
magyar egyetemen, 54,5% a férfi oktatók aránya. A Stanford University oktató között van 
a legnagyobb aránytalanság, az ott tanítók 84,1%-a férfi. 

A 2006-os kutatáshoz képest nem változott számottevıen a magyar egyetemeken 
oktatók nemek szerinti összetétele, bár mindenhol növekedett 3-4%-kal a nıi oktatók 
aránya. Nagy növekedés figyelhetı meg azonban a Stanford Egyetem esetében, ahol 
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2006 óta megduplázódott a nıi oktatók aránya, ám a 15,9% még mindig nagyon 
alacsonynak mondható. 

 

Tudományos fokozattal rendelkezı oktatók aránya 

Az oktatók tudományos fokozatai szerint öt kategóriát lehet megkülönböztetni. A 
legmagasabb tudományos fokozat az akadémiai doktor vagy akadémikus, ezt követi a 
PhD vagy kandidátusi fokozat, majd az egyetemi doktori fokozat. Vannak olyan oktatók, 
akik nem rendelkeznek tudományos fokozattal, illetve egyes egyetemeken jelentıs 
azoknak az aránya, akikrıl a tanszéki, intézeti honlap információi alapján nem lehet 
megállapítani, hogy rendelkeznek-e tudományos fokozattal, vagy sem, és ha igen, akkor 
milyennel. A fokozatok megoszlását a különbözı egyetemeken az 1.1. táblázat mutatja. 

A legmagasabb fokozattal, az akadémiai doktori címmel rendelkezık száma a többi 
fokozathoz képest alacsonynak mondható. A legtöbb akadémiai doktor a Budapesti 
Corvinus Egyetemen tanít, 24 oktató, azonban az oktatói létszámhoz képest ez a szám 
nem túl magas, az oktatók 5%-át jelenti. A Pécsi Tudományegyetem 10 akadémiai 
doktorral büszkélkedhet, így a vizsgált egyetemek között itt a legmagasabb az akadémiai 
doktorok aránya (10,1%). 7-7 akadémiai doktor tanít a Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és a Szent István Egyetem vizsgált karain, ami az ott 
tanítók 7%-át jelenti. 6%-ot érnek el e fokozattal rendelkezık a Széchenyi István 
Egyetemen illetve a Kaposvári Egyetemen, a többi egyetemen 2-4% az arányuk. Az 
Óbudai Egyetemen nem oktat akadémiai doktor. 

A PhD vagy kandidátusi fokozat igen gyakori az egyes egyetemek esetében. A Pécsi 
és a Szegedi Tudományegyetemen az oktatók fele, a Széchenyi István Egyetemen közel 
fele rendelkezik ezzel a fokozattal. A legalacsonyabb az arányuk az Óbudai Egyetemen 
(18,2%), a Debreceni Egyetemen (23,1%) és a Miskolci Egyetemen (24,8%). A többi 
magyar egyetemen 30-40% között mozog az arányuk. A Budapesti Gazdasági Fıiskolán 
szintén alacsony a PhD fokozattal rendelkezık aránya (21,7%), a Uniwersytet Jagielloński 
esetében viszont jóval magasabb (63,6%) mint a magyar egyetemeknél általában. A 
Stanford University-n pedig szinte mindenki rendelkezik tudományos fokozattal: a PhD 
fokozattal rendelkezık aránya 96,8%. 

Az egyetemi doktorok aránya és száma meglehetısen alacsony minden egyetemen. 
A legnagyobb arányban a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági karain tanítanak 
(6,5%), a többi egyetemen 6 fı vagy annál kevesebb az egyetemi doktori fokozattal 
rendelkezı oktatók száma. 

A fokozattal nem rendelkezık aránya a Miskolci Egyetem (45,7%) és a Pécsi 
Egyetem (42,1%) vizsgált karain a legmagasabb, tehát az oktatók közel felének nincs 
tudományos fokozata, de a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Mőszaki-és 
Gazdaságtudományi Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem gazdasági karain is 
megközelíti a 40%-os arányt. A Budapesti Gazdasági Fıiskola és a Uniwersytet 
Jagielloński esetében alacsonyabb a fokozattal nem rendelkezı oktatók száma, mint a 
legtöbb magyar egyetemen. A Stanford Egyetem gazdasági karán oktatók közül pedig 
nincs olyan, akinek ne lenne tudományos fokozata. 
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1.1. táblázat: A oktatók megoszlása tudományos fokozatuk szerint a vizsgált 
egyetemeken 

 
Az Óbudai Egyetem oktatóinak több mint háromnegyedérıl nem derül ki, hogy 

rendelkezik-e tudományos fokozattal. A Debreceni és a Kaposvári Egyetem vizsgált karain 
40% körüli azok aránya, akiknek nem megállapítható a honlapon található információkból 
a tudományos fokozata. Ez az arány a Szegedi Tudományegyetemen a legalacsonyabb, 
ott 7,3%, ami mindössze 4 oktatót jelent. Összehasonlítva a magyar egyetemeket a 
Budapesti Gazdasági Fıiskolával, az utóbbi esetében magasabb azoknak az oktatóknak 
az aránya, akikrıl nem derül ki a tudományos fokozatuk (kivételt képez az Óbudai 
Egyetem). A Uniwersytet Jagielloński esetében ez az arány 23,6%, a Stanford Egyetem 

Az oktató tudományos fokozata 
 

Nincs 
Egyetemi  

doktor 
PhD vagy  
kandidátus 

Akadémiai 
doktor  
vagy 

akadémikus 

Nem  
megállapít-

ható 
Összesen Egyetem 

szám % szám % szám % szám % szám % szám % 

Budapesti Corvinus Egyetem 184 38,4 31 6,5 163 34,0 24 5,0 77 16,1 479 100 

Pannon Egyetem 48 42,1 4 3,5 39 34,2 4 3,5 19 16,7 114 100 

Szent István Egyetem 18 17,0 6 5,7 43 40,6 7 6,6 32 30,2 106 100 

Miskolci Egyetem 48 45,7 2 1,9 26 24,8 2 1,9 27 25,7 105 100 

Budapesti Mőszaki és  
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

38 37,6 3 3,0 39 38,6 7 6,9 14 13,9 101 100 

Pécsi Tudományegyetem 24 24,2 5 5,1 52 52,5 10 10,1 8 8,1 99 100 

Széchenyi István Egyetem 14 16,9 3 3,6 38 45,8 5 6,0 23 27,7 83 100 

Debreceni Egyetem 19 29,2 1 1,5 15 23,1 3 4,6 27 41,5 65 100 

Kaposvári Egyetem 12 18,8 1 1,6 23 35,9 4 6,3 24 37,5 64 100 

Szegedi Tudományegyetem 20 36,4 2 3,6 27 49,1 2 3,6 4 7,3 55 100 

Óbudai Egyetem 3 5,5 0 0,0 10 18,2 0 0,0 42 76,4 55 100 

Budapesti Gazdasági 
Fıiskola 

14 13,2 5 4,7 23 21,7 1 0,9 63 59,4 106 100 

Uniwersytet Jagielloński 7 12,7 0 0,0 35 63,6 0 0,0 13 23,6 55 100 

Stanford University 0 0,0 0 0,0 61 96,8 0 0,0 2 3,2 63 100 
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esetében pedig mindössze 2 oktatóról nem derül ki, hogy rendelkezik-e tudományos 
fokozattal, és ha igen, milyennel. 

Tudományos fokozatok nemek szerinti megoszlása 

Az 1.3. ábra mutatja, hogy nık és a férfiak milyen arányának van tudományos fokozata a 
vizsgált magyar egyetemi karokon. A nık 41,4%-a nem rendelkezik tudományos 
fokozattal, ezzel szemben a férfiak 26, 3%-ának nincs fokozata. A férfiak között 
leggyakoribb fokozat a PhD vagy kandidátus, a férfi oktatók 39,5%-a rendelkezik e 
fokozattal. A nık körében is a PhD a leggyakoribb fokozat, ez az arány az ı esetükben 
30,2%. Az egyetemi doktorok aránya mindkét nem esetében alacsony, de a férfiaknál 
gyakoribb ez a fokozat is, csak úgy, mint az akadémiai doktori fokozat. A férfiak 7,8%-a 
rendelkezik a legmagasabb doktori fokozattal, míg a nık  mindössze 1,1%-a. Mindkét 
nemnél 20% körüli azoknak az oktatóknak az aránya, akiknek tudományos fokozata nem 
megállapítható a tanszéki honlap információi alapján. 

A magyar egyetemekkel összehasonlítva a Budapesti Gazdasági Fıiskolán a 
tudományos fokozatok nemek szerinti megoszlását, megállapítható, hogy az utóbbinál 
sokkal magasabb mindkét nem esetében azoknak az oktatóknak az aránya, akikrıl nem 
tudni, hogy rendelkezik-e tudományos fokozattal. Férfi oktatók 58,1%-áról, a nıi oktatók 
61,4%-áról nincs ilyen jellegő információ a honlapon. A férfiak között mindössze egy 
akadémiai doktor van, nık között egy sem. A PhD vagy kandidátusi fokozat is alatta 
marad a magyar egyetemeken megfigyeltektıl: a férfi oktatók 27,4%, a nıi oktatók 13,6% 
rendelkezik ezzel a fokozattal, az egyetemi doktorok aránya alacsony itt is, 4% körüli 
mindkét nem esetében. A neves krakkói egyetem gazdasági karán mindkét nem esetében 
24% körül van azon oktatók aránya, akikrıl nem derül ki, hogy van-e tudományos 
fokozatuk. Itt a férfiak és nık között is nagyobb a PhD fokozattal rendelkezık aránya, 
férfiak esetében 66,7%, nıknél 60%. A Stanford Egyetemen valamennyi oktató PhD 
fokozattal rendelkezik, 2 oktató kivételével, akikrıl nem derül ki, hogy van-e tudományos 
fokozatuk. 
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1.3. ábra: A férfi és nıi oktatók megoszlása tudományos fokozatuk szerint a vizsgált 
magyar egyetemi karokon, % 
 
 

nincs; 26,3

egyetemi 
doktor; 5,1

PhD vagy 
kandidátus; 

39,5

akadémiai 
doktor; 7,8

nem 
megállapítható; 

21,3

A férfi oktatók megoszlása tudományos 
fokozatuk szerint a vizsgált magyar egyetemi 

karokon

%

forrás: GVI

nincs; 41,4

egyetemi 
doktor; 3,2

PhD vagy 
kandidátus; 

30,2

akadémiai 
doktor; 1,1

nem 
megállapítható;

24,1

A nıi oktatók megoszlása tudományos 
fokozatuk szerint a vizsgált magyar egyetemi 

karokon

%

forrás: GVI

 

Az oktatók beosztása 

A magyarországi egyetemek többségében az oktatók a legnagyobb arányban 
adjunktusként vagy tanársegédként dolgoznak, az egyetemi docens beosztás szintén 
gyakori (lásd az 1.2. táblázatot). Csakúgy, mint 2006-ban egyetemi tanárok a Pécsi 
Tudományegyetemen tanítanak a legnagyobb arányban (16,1%), a többi egyetemen 7-
10% körüli ez az arány. A PhD hallgatók aránya a Budapesti Corvinus Egyetemen 
(22,1%), illetve a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági karán 
(17,8%) magas.  

Az egyéb kategóriába azokat soroltuk, melyek nem tartoznak a tipikus egyetemi 
beosztások közé, illetve arányuk olyan csekély, hogy értelmetlen lenne külön kategóriába 
besorolni ıket. Ezek közé tartozik a professor emeritus, a tudományos munkatárs, külsı 
munkatárs, óraadó, nyelvtanár, stb. Az M2.1. mellékletben részletesen leírtuk ezen oktatók 
beosztását is. A Debreceni Egyetem oktatói között 40%,  a Pannon Egyetemen 37,7%, az 
Óbudai Egyetemen pedig 30,1% az egyéb beosztási kategóriába soroltak száma. 

A Budapesti Gazdasági Fıiskola és a krakkói egyetem hasonlóságokat mutat a 
magyar egyetemekkel a tanárok beosztását illetıen, itt is a legtöbben adjunktusként, 
illetve docensként dolgoznak. A Stanford Egyetemen viszont a legtöbb oktató beosztása  
egyetemi tanár (39,7%), szintén gyakori itt is az adjunktusi beosztás (25,4%). Az egyéb 
kategóriába tartozók viszonylag magas aránya (28,6%), azzal magyarázható, hogy itt az 
átlagnál több professor emeritus szerepel az oktatók között, és ezt a beosztást az egyéb 
kategóriába soroltuk. 
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1.2. táblázat: Az oktatók megoszlása beosztásuk szerint a vizsgált egyetemeken 

 

Az oktató beosztása 
 

Egyetemi 
tanár 

Egyetemi/fı-
iskolai 
docens 

Adjunktus/ 
tanársegéd 

PhD 
hallgató 

Egyéb Összesen Egyetem 

szám % szám % szám % szám % szám % szám % 

Budapesti Corvinus Egyetem 53 11,1 124 25,9 128 26,7 106 22,1 68 14,2 479 100 

Pannon Egyetem 8 7,0 22 19,3 33 28,9 8 7,0 43 37,7 114 100 

Szent István Egyetem 13 12,3 37 34,9 30 28,3 9 8,5 17 16,0 106 100 

Miskolci Egyetem 8 7,6 23 21,9 50 47,6 14 13,3 10 9,5 105 100 

Budapesti Mőszaki és  
Gazdaságtudományi Egyetem 12 11,9 27 26,7 31 30,7 18 17,8 13 12,9 101 100 

Pécsi Tudományegyetem 16 16,2 35 35,4 35 35,4 5 5,1 8 8,1 99 100 

Széchenyi István Egyetem 9 10,8 25 30,1 26 31,3 10 12,0 13 15,7 83 100 

Debreceni Egyetem 8 12,3 7 10,8 17 26,2 7 10,8 26 40,0 65 100 

Kaposvári Egyetem 8 12,5 19 29,7 27 42,2 4 6,3 6 9,4 64 100 

Szegedi Tudományegyetem 7 12,7 20 36,4 21 38,2 7 12,7 0 0,0 55 100 

Óbudai Egyetem 0 0,0 25 45,5 13 23,6 0 0,0 17 30,9 55 100 

Budapesti Gazdasági Fıiskola 14 13,2 34 32,1 39 36,8 0 0,0 19 17,9 106 100 

Uniwersytet Jagielloński 7 12,7 12 21,8 18 32,7 3 5,5 15 27,3 55 100 

Stanford University 25 39,7 4 6,3 16 25,4 0 0,0 18 28,6 63 100 
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Az oktatók megoszlása beosztás és nemek szerint 

Az 1.4. ábra mutatja, hogy a vizsgált egyetemi karokon milyen az oktatók egyetemi 
beosztásának nemek szerinti megoszlása. Az ábrákon látható, hogy a férfiak aránya a 
magas beosztásokban meghaladja a nıként, míg a nık az alacsonyabb beosztásokban 
vannak többen. 

A férfiak körében az egyetemi docensként dolgozók vannak legtöbben (30,3%), míg 
a nık körében az alacsonyabb beosztású adjunktus vagy tanársegéd a legnagyobb 
arányú beosztás, a nık 36,6%-a dolgozik ebben a munkakörben, illetve a nık között 
nagyobb arányban vannak a PhD hallgatók. Az egyetemi tanár beosztás a férfiak körében 
gyakoribb, a férfi oktatók 15,3% dolgozik ebben a beosztásban, viszont a nıknek csak 
3,8%-a. Az egyéb kategória hasonló arányt mutat a két nem esetében. 

 

1.4. ábra: A férfi és nıi oktatók megoszlása beosztásuk szerint a vizsgált magyar 
egyetemi karokon, % 

PhD hallgató; 
11,9

tanársegéd/
egyetemi 

adjunktus; 
27,3

egyetemi 
docens; 30,3

egyetemi 
tanár; 15,3

egyéb; 15,3

A férfi oktatók megoszlása beosztásuk 
szerint a vizsgált magyar egyetemi karokon

%

forrás: GVI  

PhD hallgató; 
17,6

tanársegéd/
egyetemi 

adjunktus; 
36,6

egyetemi 
docens; 23,1

egyetemi 
tanár; 3,8

egyéb; 18,8

A nıi oktatók megoszlása beosztásuk szerint 
a vizsgált magyar egyetemi karokon

%

forrás: GVI  
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2. Az egyetemi honlapok információtartalma 

Miután képet kaptunk a vizsgálatba bevont oktatók néhány általános jellemzıjérıl, most 
rátérhetünk a bevezetıben megfogalmazott kérdésre, vagyis arra, hogy mennyire 
információgazdagok a vizsgálatba bevont egyetemek honlapjai, mennyire segítik 
információkkal a hallgatókat és más érdeklıdıt, illetve megvizsgáltuk, hogy milyen 
változások történtek ebben 2006 óta. 

A GVI elsı elemzése a honlapok információtartalmát 2006-ban öt kritérium 
segítségével mérte. Ezek a tanár személyes honlapjának, elektronikus önéletrajzának, a 
honlapról elérhetı publikációs listájának, egy vagy több letölthetı publikációjának, illetve 
email címének létére, illetve hiányára vonatkoznak. Ezt az öt kritériumot jelen kutatásban 
további hárommal egészítettünk ki, melyek az oktató fogadóórájára vonatkozó 
információra, az oktató telefonszámára, illetve a honlapról letölthetı tantárgyi segédanyag 
létére vonatkoznak.  

Elıször azt mutatjuk be , hogy hogyan teljesülnek az egyes kritériumok a különbözı 
egyetemek esetében. Az eredményeket idıben is összehasonlítjuk,  persze ez csak annál 
az öt kritériumnál lehetséges, melyek a 2006-os kutatásban is szerepeltek, valamint itt 
kerül sor a vizsgálatba bevont külföldi egyetemekkel való összehasonlításra is. 

Ezt követıen a kritériumok alapján képzett kompozit változó segítségével 
összességében vizsgáljuk meg, hogy milyen arányban teljesülnek a kritériumok egy-egy 
egyetem esetében. Amennyiben az illetı tanár esetében a felsorolt elemek közül egy sem 
érhetı el az egyetem honlapján, akkor abba a csoportba kerül, amelynek a tagjai körében 
egy kritérium sem teljesül. A tényezık egyikének megléte esetén egy kritérium 
teljesülésérıl van szó, és így tovább mind a nyolc kritérium teljesüléséig.  

Mivel a 2010-es adatgyőjtés során bekerült a vizsgálatba három új kritérium , illetve 
négy olyan felsıoktatási intézmény (Szent István Egyetem, Óbudai Egyetem, Budapesti 
Gazdasági Fıiskola, Uniwersytet Jagielloński), amely a 2006-os vizsgálat során még nem 
szerepelt, ezért kétféle módon hasonlítjuk össze az adatokat. Elsıként a kritériumok 
teljesülését homogén mintán elemezzük, vagyis a 2006-ban vizsgált egyetemek és 
kritériumok képezik az elemzés tárgyát. Ezt követıen a fejlıdés mértékét mutatjuk be az 
egyes egyetemeken, majd bemutatásra kerül az egyetemek közötti rangsor, melyet a 
kritériumok alapján állítottunk fel. Majd a teljes mintán is bemutatásra kerülnek az 
eredmények.  
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Egyes kritériumok teljesülése 

Az elsı kritériumot az oktató személyes honlapjának léte, illetve hiánya jelenti. A 2.1. ábra 
mutatja, hogy az egyes felsıoktatási intézményeknél milyen arányban rendelkeznek az 
oktatók saját honlappal.  

Megállapítható, hogy 2006 óta ugyan csekély mértékben, de javult a helyzet e 
tekintetben. A 2006-ban vizsgált egyetemek között négyben egyetlen tanár sem 
rendelkezett saját honlappal, illetve a többi öt esetében sem haladta meg az arányuk a 
3%-ot. 2010-ben három egyetemen még mindig nem rendelkeznek az oktatók weboldallal, 
illetve a Budapesti Gazdasági Fıiskolán is hasonló a helyzet. A Budapesti Corvinus 
Egyetemen, a Széchenyi István Egyetemen, és a Szegedi Tudományegyetemen 2006-hoz 
képest több, mint duplájára emelkedett a honlappal rendelkezı oktatók aránya, azonban 
számuk még mindig igen alacsonynak mondható, a legtöbb esetben 10-nél kevesebb 
oktatót jelent. (De a Budapesti Corvinus Egyetem esetében 38 oktató rendelkezik 
weboldallal.) 

Úgy tőnik, a Stanford Egyetem egyre jelentısebb elınyre tesz szert e tekintetben, 
hiszen a már 2006-ban is magas arány (52,5%) 2010-re még tovább nıtt, hiszen itt ma 
már az oktatók 65,1%-ának van személyes weboldala. A Uniwersytet Jagielloński a 
magyar egyetemekkel összehasonlítva a középmezınyben helyezkedik el, az oktatók 
mindössze 3,6%-ának van saját honlapja. 

 

2.1. ábra: Saját honlap léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási intézmények 
oktatóinál, % 
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A második kritériumot az oktatók elektronikus úton elérhetı önéletrajzának léte, 

illetve hiánya jelenti. A tudományos önéletrajzokat tekintve a magyar egyetemek 
kedvezıbb képet mutatnak, mint amit a honlapok esetében láthattunk. 

Az e tekintetben 2006-ban is elsı helyen álló Pécsi Tudományegyetemen az oktatók 
86,9%-a rendelkezik a tanszéki honlapokról letölthetı önéletrajzzal. A Szegedi 
Tudományegyetemen szintén magas ez az arány (85,5%), de a Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem vizsgálatba bevont oktatói között is jelentıs arányban 
tanítanak olyan oktatók, akik rendelkeznek letölthetı CV-vel, ráadásul itt 2006 óra jelentıs 
növekedés figyelhetı meg: míg 2006-ban 30,3% volt az arány, addig 2010-ben már 
76,2%. Ez a három magyar egyetem megelızi a Stanford Egyetemet e tekintetben, ahol 
az oktatók 71,4%-ának van letölthetı önéletrajza, bár 2006-hoz képest ott is növekést 
láthatunk. A Miskolci Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóinak kétharmada 
rendelkezik letölthetı önéletrajzzal, az utóbbi esetében ez az arány 20%-kal nıtt 2006 óta. 
A többi egyetemen nem lehet változást látni: a Debreceni Egyetem vizsgált karán például 
még ma sincs olyan oktató, akinek lenne letölthetı önéletrajza. A Budapesti Gazdasági 
Fıiskola és a Uniwersytet Jagielloński is a gyengébb mutatóval rendelkezik a magyar 
egyetemek többségével összehasonlítva. 

Néhány egyetemen tehát jelentıs növekedés figyelhetı meg az önéletrajzok létével 
kapcsolatban (például a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem esetében), 
voltak viszont olyan egyetemek, melyeknél nem változtak a már 2006-ban is magas, illetve 
alacsony arányok. 

 

2.2. ábra: Tudományos önéletrajz léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási 
intézmények oktatóinál 
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A harmadik kritérium, vagyis az oktatók kari honlapon elérhetı publikációs listáját 
tekintve szinte mindegyik 2006-ban is vizsgált egyetemen javulás figyelhetı meg, vagyis 
nıtt azoknak az oktatóknak az aránya, akik letölthetı publikációs listával rendelkeznek. A 
publikációs listánál figyelme vettük, hogy csak magyar, vagy angol nyelvő publikációk is 
szerepelnek-e a listában. Az eredményeket  a 2.3. ábra mutatja. 

 

2.3. ábra: Publikációs lista léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási intézmények 
oktatóinál, % 

14,1 18,2
25,7

36
43,6 47 51,4

61,4 67

83,6

100 97,2

27,3

6,3

21,2 10,9

9,9

25,4
18 14,5 9,5

9,4 4,7

1,8

1,9

40

64,6
70,9

64,4

38,6 38,4 38,6 39
26,6 28,3

14,5

0 0,9

32,7

93,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Publikációs lista léte, illetve hiánya a vizsgált intézmények 
oktatóinál

van, angol nyelvő 
publikációt is tartalmaz

van, csak magyar nyelvő 
publikációkkal

nincs

forrás: GVI

  

 

Az egyetemek sorrendje hasonló az önéletrajzzal rendelkezı oktatóknál 
megfigyeltekéhez. Itt is a Pécsi Tudományegyetem áll az elsı helyen, ott van a legtöbb 
oktatónak publikációs listája (85,8%), ahogy 2006-ban is, ráadásul az oktatók 64,6%-ának 
publikációs listája angol nyelvő publikációt is tartalmaz. A Szegedi Tudományegyetemen 
szintén 80% fölötti az arány, 70,9%-ban angol nyelvő publikációkkal. A legnagyobb 
növekedést itt is a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mutatja, 2006-ban 
megfigyelt 20%-kal szemben 2010-re 74,3%-ra nıtt a publikációs listát közlı oktatók 
aránya, de jelentıs növekedés figyelhetı meg a Pannon Egyetemnél 28,8%-ról 64%-ra, 
illetve a Budapesti Corvinus Egyetemnél 14,5%-ról 56,4%-ra. A Debreceni Egyetemen 
2006-hoz hasonlóan senkinek sincs letölthetı publikációs listája. A vizsgálatba 2010-ben 
bevont két egyetem, az Óbudai Egyetem és a Szent István Egyetem van legutolsó helyen 
ezt a kritériumot figyelembe véve. 

A Budapesti Gazdasági Fıiskolán összesen 3 fı rendelkezik letölthetı publikációs 
jegyzékkel, a krakkói egyetem viszont a legjobban szereplı magyar egyetemekhez 
hasonló képet mutat, itt az oktatók 72,7%-ának van publikációs listája úgy, hogy 40%-
uknak csak lengyel nyelvő publikációs jegyzéke van. A Stanford Egyetemen az összes 
magyar egyetemnél jóval magasabb a publikációs listát közlı oktatók aránya. 
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A negyedik kritérium összekapcsolódik a harmadikkal. Itt azt vizsgáltuk, hogy az 
oktatónak van-e az egyetemi holnapról letölthetı publikációja. Ennél a kritériumnál is 
különbséget tehetünk aszerint, hogy a publikáció angol, vagy magyar nyelvő. A 
megoszlások a 2.4. ábráról leolvashatóak. 

 

2.4. ábra: Letölthetı publikációk léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási 
intézmények oktatóinál, % 
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A 2006-ban tapasztaltakhoz képest a legtöbb magyar egyetemen javulás figyelhetı 
meg a letölthetı publikációkat illetıen. 2006-ban a Miskolci Egyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem kivételével mindegyik vizsgált magyar egyetemen 3% alatt volt a 
letölthetı publikációval rendelkezı oktatók aránya. 2010-re viszont csupán két magyar 
egyetem, a kaposvári és a debreceni, ahol egyetlen oktatónak sincs letölthetı publikációja, 
ahogyan a Budapesti Gazdasági Fıiskola és a krakkói egyetem vizsgált tanszékein 
oktatóknak sincs. A Pécsi Tudományegyetemen az oktatók 40%-anak van letölthetı 
publikációja, 20%-uknak angol nyelvő is, ez 2006-hoz képest jelentıs növekedés. A pécsit 
követi a Szegedi Tudományegyetem, majd a Budapesti Corvinus Egyetem következik, 
ahol az oktatók közel 20%-a rendelkezik letölthetı publikációval. Az ábrán látható, hogy 
ahol rendelkezik az oktató letölthetı publikációval, ott általában többségben van az az 
eset, hogy angol nyelvő publikációt is lehet letölteni. A Stanford Egyetemen az oktatók 
61,9%-a rendelkezik kari honlapról letölthetı publikációval, ami jelentısen felülmúlja az 
összes vizsgált magyar egyetemen megfigyelt arányt. 
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Az ötödik kritérium az oktatók email címének létére, illetve hiányára vonatkozik. A 
2.5. ábráról leolvasható, hogy öt magyar egyetemen 90% fölötti, a többeknél 80% körüli, 
illetve 80-90% közötti azoknak az oktatóknak az aránya, akiknek elérhetı az email címe a 
tanszéki vagy kari honlapokon. Ez a 2006-ban megfigyeltekhez képest csak kismértékő 
javulást jelent, hiszen két egyetem kivételével akkor is mindenhol 80% fölött volt ez az 
arány. A legnagyobb javulást a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
megfigyelt oktatóinál figyelhetjük meg, ott 2006-ban 50% körüli volt az email címmel 
rendelkezı oktatók aránya, 2010-ben viszont már 87,1%.  

A Budapesti Gazdasági Fıiskolán szintén 80% fölötti az arány, a Uniwersytet 
Jagielloński gazdasági kara viszont rosszabbul áll email címek tekintetében, mint a 
megfigyelt magyar felsıoktatási intézmények, hiszen itt az oktatók 74,5%-a adja meg 
email címét a kar honlapján. A Stanford Egyetemen 95,2% ez az arány. 

 

2.5. ábra: E-mail cím léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási intézmények 
oktatóinál 
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A következı három kritérium csak a 2010-es kutatásunkban szerepelt, korábban 
ezekre nem terjedt ki a vizsgálat, itt tehát idıbeli összehasonlítás nem lehetséges. Ezek 
közül az elsı, összességében tehát a hatodik kritérium arra vonatkozik, hogy az egyetemi 
honlapon fel van-e tüntetve az oktató fogadóórájának ideje, illetve helyszíne. 
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Úgy tőnik, hogy a magyar egyetemek többsége megelızi a Stanford Egyetemet e 
kritérium kapcsán, hiszen a vizsgált amerikai egyetemi oktatók mindössze 27%-ának van 
feltüntetett fogadóórája, míg a magyar egyetemek közül hat esetében az oktatók több, 
mint fele feltünteti fogadóóráját, és további három egyetemen 30% körüli ez az arány. A 
Kaposvári Egyetemen viszont egyetlen oktató esetében sincs feltüntetett fogadóóra. A 
Budapesti Gazdasági Fıiskolán magas arányt látunk a többi magyar egyetemhez képest, 
csupán a Szegedi Tudományegyetem elızi ezt meg, illetve a krakkói egyetemen is 70% 
körüli a fogadóórát feltüntetı oktatók aránya. A pontos megoszlások leolvashatóak a 2.6. 
ábráról. 

 

2.6. ábra: Fogadóóra léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási intézmények 
oktatóinál 
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A hetedik kritérium arra vonatkozik, hogy az egyetemi honlapon van-e az oktató által 
tanított tantárgyhoz letölthetı segédanyag, nyilvánossá tesz-e különbözı segédleteket a 
hallgatók vagy egyéb érdeklıdık számára. 

 A 2.7. ábra mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetemen a legmagasabb a letölthetı 
tantárgyi segédanyagot feltüntetı oktatók aránya, de a Budapesti Corvinus Egyetemen, a 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Debreceni és az Óbudai 
Egyetemen is 20% fölötti ennek aránya. A Budapesti Gazdasági Fıiskola és a Stanford 
Egyetem is hasonló a megoszlás, viszont a krakkói egyetemen ez nagyon alacsony, 5,5%. 
A Pécsi Tudományegyetemen, illetve a Kaposvári Egyetemen pedig nincs olyan oktató, 
aki tantárgyi segédletet elérhetıvé tenne az egyetemi honlapon, vagy a saját weboldalán. 

Itt megjegyezendı, hogy lehetnek olyan egyetemek, ahol az egyetemi belsı 
rendszerbe (intranet) belépve a kizárólag a diákok számára elérhetıek különbözı 
segédanyagok, illetve elterjedt a levelezılista használata, ahol a tanárok csak azon 
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hallgatók rendelkezésére bocsátanak ki segédletet, akik beiratkoztak az órájukra – ezeket 
az információkat nem tudtuk a kutatás során figyelembe venni. 

 

2.7. ábra: Letölthetı tananyag léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási 
intézmények oktatóinál 
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A nyolcadik kritériumot az oktató telefonos elérhetıségének feltüntetésére 
vonatkozik. A 2.8. ábra mutatja, hogy az egyes felsıoktatási intézmények esetében 
mekkora azon oktatók aránya, akik feltüntetik telefonszámukat az egyetemi weboldalán. 

Az ábráról leolvasható, hogy a magyar egyetemek nagy része nincs lemaradva e 
tekintetben a külföldi egyetemektıl. Sıt, a Kaposvári Egyetemen például minden oktató 
megadja telefonos elérhetıségét, illetve további hat egyetemen 80% körüli ezen oktatók 
aránya, csakúgy, mint a Stanford Egyetem és a Uniwersytet Jagielloński esetében. 
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2.8. ábra: Telefonszám léte, illetve hiánya a vizsgált felsıoktatási intézmények 
oktatóinál 
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Az Online Láthatóság Indexe 

Elıször homogén mintán kerülnek bemutatásra az eredmények, ami azt jelenti, hogy a 
2006-ban vizsgált egyetemek (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem, Miskolci 
Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi István Egyetem, 
Szegedi Tudományegyetem, valamint a Stanford Egyetem) és kritériumok (a tanár 
személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, letölthetı publikációinak és 
email címének léte az egyetemi kar honlapján) alapján vizsgáljuk meg az  egyetemi 
honlapok információtartalmát. 

Az egyes kritériumokat összeadva kapjuk meg azt a kompozit mutatót (Online 
Láthatóság Indexét, OLI), amely segítségével megvizsgálható, hogy mekkora azon oktatók 
aránya, akiknél teljesül mind az öt kritérium, illetve hányan vannak, akiknél ennél 
kevesebb teljesül, illetve akiknél egy sem. Az OLI tehát egy hat értékő mutató, amely 0 és 
5 közötti értékeket vehet fel. A 2.10. és a 2.11. ábráról leolvasható, hogy az OLI milyen 
eloszlása jellemzı a magyar egyetemek és a Stanford Egyetem tanáraira. 

2006-hoz képest kismértékő javulás figyelhetı meg a honlapok információtartalmát 
tekintve az öt kritérium alapján. 2006-ban a magyar egyetemek gazdasági karain nem volt 
olyan oktató, aki mind az öt kritériumnak megfelelt volna, 2010-ben az összes oktató 
1,2%-ánál teljesült az öt kritérium. A vizsgált magyar egyetemeket tekintve korábban egy 
kritérium teljesülése volt a leggyakoribb az oktatók között (38,4%), 2010-ben három 
kritérium fordul elı leggyakrabban (34,9%). Az egyetlen kritériumnak sem megfelelı 
oktatók aránya 17,6%-ról 8,8%-ra csökkent, illetve  négy kritériummal rendelkezık aránya 
2,8%-ról 14,8%-ra növekedett.  

A Stanford Egyetem 2006-ban megfigyelt elınye még mindig jelentıs. Itt a gazdasági 
karon oktatók több, mint 60%-a mindegyik információs kritériumot teljesíti. 

Megállapítható tehát, hogy még mindig kevesen vannak a magyar egyetemeken, 
akik mind az öt kritériumnak megfelelnek, azonban 2006 óta eltolódtak az arányok.  2006-
ban a vizsgált magyar egyetemek oktatóinak 77%-a kettı, vagy annál kevesebb 
kritériumnak felelt meg, 2010-ben az oktatók fele három, vagy annál több kritériumot 
teljesít. 
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2.9. ábra: Az Online Láthatóság Index (OLI) megoszlása a magyar egyetemek 
vizsgált karain 2006-ban és 2010-ben, % 
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Megjegyzés: Az öt kritérium a tanár személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, letölthetı 
publikációinak és email címének léte az egyetemi kar honlapján. 

 

 

2.10. ábra: Az Online Láthatósági Index (OLI) megoszlása a magyar egyetemek 
vizsgált karain, illetve a Stanford Egyetem gazdasági karán 2010-ben, % 
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Megjegyzés: Az öt kritérium a tanár személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, letölthetı 
publikációinak és email címének léte az egyetemi kar honlapján. 
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2.11. ábra: Az Online Láthatósági Index (OLI) megoszlása a magyar egyetemek 
vizsgált karain, illetve a Stanford Egyetem gazdasági karán 2010-ben, % 
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Megjegyzés: Az öt kritérium a tanár személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, letölthetı 
publikációinak és email címének léte az egyetemi kar honlapján. 

 
A 2.12.ábra egyetemenként mutatja meg, hogy az oktatók körében milyen arányban 

teljesül az öt vizsgált információs kritérium, s így némileg árnyalja 2.10. és 2.11. ábra 
alapján kapott képet. A magyar egyetemek között 2006-hoz hasonlóan lényeges 
különbségek fedezhetık fel a kari honlapok információtartalmát tekintve.  

A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2006-ban az oktatók közel 
fele egyetlen kritériumnak sem felelt meg, míg öt évvel késıbb, 2010-ben ez az arány már 
csak 8,9%; most a legtöbb oktatónál (54,5%) az OLI érteke 3, azaz háromféle információt 
közöl az egyetemi honlap.. Egy kritérium teljesülésére valamennyi magyar egyetemen van 
példa, az arányokban azonban nagy eltérések mutatkoznak, csakúgy, mint 2006-ban: a 
Pécsi Tudományegyetemen a tanárok alig több mint 10%-ának esetében teljesül 
mindössze egy kritérium, a Debreceni Egyetemen viszont közel 80% fölötti ez az arány. Itt  
2006-hoz hasonlóan egy oktató sem akad, akivel kapcsolatban egynél több kritérium 
teljesülését lehetne megfigyelni, tehát a Debreceni Egyetemen semmi javulás nem történt: 
az egyetem honlapja ugyanolyan információszegény, mint öt éve. 

A legtöbb egyetem honlapján az OLI hármas értéket ér er. A Budapesti Mőszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen az oktatók több, mint 
felénél, a Pécsi Tudományegyetemen és a Miskolci Egyetemen több, mint 40%-ánál 
három információs kritérium teljesül. 2006-ban négy kritérium teljesülésére csak a 
Budapesti Corvinus Egyetem, a Pannon Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Miskolci 
Egyetem, valamint a Szegedi Tudományegyetem esetében akadt példa, és az ebbe a 
kategóriába sorolt oktatók aránya csak az utóbbi két intézményben haladta meg az 5%-ot. 
2010-ben már csak a Debreceni Egyetem és a Kaposvári Egyetem esetében nem találunk 
négy kritériumot egyetlen oktatónál sem.  
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Néhány egyetemen kiemelkedıen magas az ez az arány: a Pécsi 
Tudományegyetem esetében 41,4%, a Szegedi Tudományegyetem oktatóinál 27,3%, a 
Budapesti Corvinus Egyetemen pedig 18,6%. 2006-ban nem volt olyan magyar egyetem, 
ahol mind az öt kritérium teljesült volna, 2010-ben viszont örvendetes módon három 
egyetemen is megfigyelhetı ez: a Széchenyi István Egyetem oktatóinak 2,4%-ánál, a 
Budapesti Corvinus Egyetem oktatóinak 1,9%-ánál és a Szegedi Tudományegyetem az 
oktatók 1,8%-ánál. 

 

2.12. ábra: Az OLI értékei az egyetemi oktatók körében egyetemek szerint, 2010-ben 
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Megjegyzés: Az öt kritérium a tanár személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, letölthetı 
publikációinak és email címének léte az egyetemi kar honlapján. 
 

A 2.1. táblázat azt mutatja, hogy mekkora az öt kritérium alapján létrehozott online 
láthatósági index (OLI) átlagos értéke a vizsgált egyetemeken 2006-ban és 2010-ben, 
illetve tartalmazza a két idıponthoz tartozó különbségeket is. Így vizsgálhatjuk azt, hogy 
melyik egyetem mennyit fejlıdött a két idıpont között, hol mekkora volt az OLI 
növekedésének üteme. Látható, hogy míg a vizsgált magyar egyetemekhez tartozó OLI 
különbsége 0,72, addig a Stanford Egyetemé 0,2, vagyis a magyar egyetemek esetében 
gyorsabb növekedés figyelhetı meg, ami nem meglepı, hiszen a Stanford Egyetem 
honlapjának információtartalma már 2006-ban is elég magas volt. 2010-ben már az 
oktatók átlagosan majdnem négy kritériummal rendelkeznek a Stanford Egyetemen, míg a 
magyar egyetemek esetében átlagosan 2,24-el. 
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Zárul tehát a magyar egyetemek és a Stanford Egyetem közötti olló: az elmúlt öt év 
tendenciáját, és minden más tényezıt adottnak véve a magyar egyetemek honlapjai 2020-
2025-re érik utol a Stanford Egyetem honlapjának színvonalát, azaz ekkor fognak 
ugyanúgy „robogni az információs szuperszrádán”, mint amerikai társuk2.  

 

2.13. ábra: Az OLI alakulása 2006-2010 között a Stanford Egyetem és a magyar 
egyetemek gazdasági karain 
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A következıkben az egyetemeket sorrendbe állítottuk az OLI növekedése szerint is. 

Látható, hogy 2006 óta a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem javított a 
legtöbbet, míg korábban egy kritériumnak feleltek meg átlagosan az oktatók, 2010-ben 
pedig már 2,5-nek. A Debreceni Egyetemen semmi változás nem figyelhetı meg, 
ugyanolyan alacsony az online láthatóság indexének mértéke, mint korábban. A Kaposvári 
Egyetem viszont visszafejlıdött e téren: itt átlagosan kevesebbet tudhatunk meg egy-egy 
oktatóról, mint öt éve  

 

                                            
2 Természetesen tudjuk, hogy ez csupán illusztratív állítás, mivel több olyan – egyébként megengedhetetlen 
– feltételezéssel éltünk, mint például a honlap fejlesztést befolyásoló exogén technikai fejlıdés ütemének 
változatlansága, az OLI megfigyelt tendenciájának linearitása, vagy a magyar egyetemi rendszer 
változatlansága. 
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2.1. táblázat: Az Online Láthatóság Index (OLI) átlagos értékei 2006-ban és 2010-
ben, illetve a 2006-os és 2010-es értékek különbsége egyes egyetemek esetében 
 

   
Online Láthatóság Index (OLI) 

Egyetem 
 

2006 
 

2010 Különbség 

Stanford Egyetem 
 

3,67 3,87 0,20 

 

Magyar egyetemek gazdasági karai 
 

1,52 2,24 0,72 

1. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1,02 2,50 1,48 

2. Budapesti Corvinus Egyetem 
 

1,37 2,36 0,99 

3. Szegedi Tudományegyetem 
 

2,27 2,95 0,68 

4. Pécsi Tudományegyetem 
 

2,64 3,12 0,48 

5. Széchenyi István Egyetem 
 

1,70 2,12 0,42 

6. Pannon Egyetem 
 

1,64 1,93 0,29 

7. Miskolci Egyetem 
 

1,78 2,00 0,22 

8. Debreceni Egyetem 
 

0,88 0,88 0,00 

9. Kaposvári Egyetem 
 

1,74 1,52 -0,22 

 
 

Az OLI átlagait összehasonlíthatjuk egyetemenként, így megadva az egyetemek 
2010-ben elért sorrendjét. Ezt a és a 2006-os adatokat a 2.2. táblázat mutatja. 

A Pécsi Tudományegyetem szerepel az elsı helyen mindkét évben, ez az egyetem 
nyújtja átlagosan a legtöbb információt az oktatóiról. 2010-ben átlagosan 3,12 kritériumnak 
felelnek meg az oktatói, ami így a magyar egyetemek közül a legjobban közelíti meg a 
Stanford Egyetemre jellemzı értéket (3,87). A második legjobban szereplı egyetem 
mindkét évben a Szegedi Tudományegyetem, itt is teljesül átlagosan a három kritérium. A 
2006-ban a  harmadik helyen szereplı Miskolci Egyetem 2010-ben már csak hatodik, a 
korábban negyedik Kaposvári Egyetem most csak a nyolcadik. A Széchenyi István 
Egyetem megırizte ötödik helyét, a Pannon Egyetem a hatodik helyrıl egy hellyel 
rosszabbul szerepel 2010-ben. Míg ezeken az egyetemeken nem nıtt nagy mértékben a 
honlapok információtartalma, a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve a Budapesti Mőszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem vizsgált karai jelentıs javulást mutatnak, elıbbi a hetedik 
helyrıl a negyedikre, utóbbi a nyolcadikról a harmadikra ugrott 2010-ben. A Debreceni 
Egyetem továbbra is az utolsó helyen áll (0,88) 
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2.2. táblázat: Egyetemek sorrendje az online láthatóság indexe (OLI) szerint 2006-
ban, illetve 2010-ben (öt részmutató) 
 

 
2006 

 
2010 

  
Egyetem 
 

Oktatók száma OLI  Egyetem Oktatók száma OLI 

1. 
PTE 
 

88 2,64 1. PTE 99 3,12 

2. 
SZTE 
 

41 2,27 2. SZTE 55 2,95 

3. 
ME 
 

101 1,78 3. BMGE 101 2,50 

4. 
KE 
 

85 1,74 4. BCE 479 2,36 

5. 
SZE 
 

71 1,70 5. SZE 83 2,12 

6. 
PE 
 

66 1,64 6. ME 105 2,00 

7. 
BCE 
 

449 1,78 7. PE 114 1,93 

8. 
BMGE 
 

175 1,02 8. KE 64 1,52 

9. 
DE 
 

57 0,88 9. DE 65 0,88 

 

A honlapok információtartalmának vizsgálata teljes mintán 

Miután egységes mintán hasonlítottuk össze az OLI alapján az egyetemeket, most a teljes 
2010-ben vizsgált mintán is megvizsgáljuk a honlapok információtartalmát. Az elemzés 
tehát kiegészül a két magyar egyetemmel (Szent István Egyetem és Óbudai Egyetem), a 
Budapesti Gazdasági Fıiskolával és a Uniwersytet Jagielloński gazdasági karával, illetve 
három kritériummal (az oktató fogadóórájára vonatkozó információ, az oktató 
telefonszáma, illetve a honlapról letölthetı tantárgyi segédanyag léte vagy hiánya). 

A 2.14. ábra mutatja, hogy a vizsgált magyar egyetemeken oktatók 40%-ánál négy 
vagy öt kritérium teljesül a lehetséges nyolcból, és 0,8%-nál teljesül mind a nyolc 
információs kritérium. Ezzel szemben a Stanford Egyetem oktatóinak 28,6%-a hét, 23,8%-
a hat kritériumot teljesít, 7,9%-uk pedig megfelel az összes kritériumnak. A krakkói 
egyetem oktatói között nincs olyan, aki hét vagy nyolc kritériumnak megfelelne, náluk a 
leggyakoribb négy kritérium teljesítése (45,5%), tehát a magyar egyetemek holnapjai tehát 
informatívabbak, mint a Uniwersytet Jagielloński honlapja. A Budapesti Gazdasági 
Fıiskola vizsgált karán a három kritérium fordul elı leggyakrabban (41,5%), viszont itt a 
legkisebb a nulla kritériummal rendelkezı oktatók aránya (1,9%). 

 



                              Lovaskocsival az információs szupersztrádán 

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu 
33 / 42 

 
 
2.14. ábra: Az információs kritériumok teljesülése a teljes mintában, % 
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Megjegyzés: A nyolc kritérium a tanár személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, 
letölthetı publikációinak, telefonszámának, fogadóórájának, tantárgyi segédanyagának és email címének. 
léte az egyetemi kar honlapján. 
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Ha egyetemenként vizsgáljuk a nyolc kritérium teljesülését, árnyaltabb képet kapunk. 
Az M1.1.táblázat részletesen mutatja, hogy az egyes egyetemeken hogyan oszlik meg a 
nyolc kritérium. Az Online Láthatóság Index  ebben az esetben 0 és 8 közötti értéket vezet 
fel. 

A 2.3. táblázat összefoglalja, hogy egyes egyetemeken hány kritérium teljesül 
átlagosan a nyolcból, illetve ez alapján rangsorolja az egyetemeket, 
összehasonlításképpen pedig ott szerepel a lengyel és egyesült államokbeli egyetem, és a 
Budapesti Gazdasági Fıiskola. 

Látható, hogy ismét a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem 
foglalja el az elsı két helyet, ezen egyetemek vizsgálatba bevont oktatóinál átlagosan 
majdnem öt információs kritérium teljesül. A legtöbb magyar egyetemen magasabb 
értékeket kapunk, mint a krakkói egyetemen viszonyt a magyar felsıoktatási intézmények 
honlapjai messze elmaradnak a Stanford Egyetemétıl az információtartalom tekintetében. 
Továbbra is a Debreceni Egyetem mutatja e téren a legkedvezıtlenebb képet. 

 

2.3. táblázat: A magyar egyetemek sorrendje az Online Láthatóság Index (OLI) 
szerint (8 részmutató) 
 

 
2010 

 
  

Egyetem 
 

Oktatók száma OLI 

1. PTE 99 4,8 

2. SZTE 55 4,7 

3. SZE 83 4,0 

4. BCE 479 3,9 

5. BMGE 101 3,7 

6. PE 114 3,3 

7. OE 55 3,1 

8. ME 105 3,0 

9. SZIE 106 2,5 

10. KE 64 2,5 

11. DE 65 2,4 

12. BGF 106 2,9 

 UJ 55 3,3 

 SU 63 5,3 
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3. Következtetések 

Az eredmények tükrében megállapítható, hogy az 1326 magyar oktatóból álló minta 
vizsgálata segített felvázolni a magyar egyetemek oktatóinak néhány általános jellemzıjét, 
az Egyesült Államokbeli Stanford Egyetem és a lengyel Uniwersytet Jagielloński 
oktatóinak adataival való összehasonlítás pedig megmutatta, hogy a magyarországi 
felsıoktatási intézmények honlapjai mely területeken, illetve milyen mértékben vannak 
lemaradásban vagy tartanak lépést a külföldi egyetemek honlapjainak 
információtartalmával. 

2010-ben a férfiak vannak többségben a magyar felsıoktatási intézmények 
gazdasági karai oktatóinak körében, 2006-óta azonban szinte mindegyik vizsgált egyetem 
esetében kismértékben növekedett a nık aránya. A magyar és lengyel egyetemekhez 
képest, a Stanford Egyetemen még mindig rendkívül alacsony a nıi oktatók aránya, bár a 
korábbi kutatás óta ez kétszeresére növekedett. A magyar egyetemeken a férfiak aránya a 
magas beosztásokban meghaladja a nıként, míg a nık az alacsonyabb beosztásokban 
vannak többen. Ez jellemzi a tudományos fokozatok nemek szerinti megoszlását is. A 
magasabb tudományos fokozatokkal jellemzıen a férfi oktatók rendelkeznek, míg a nıi 
oktatók között többen vannak tudományos fokozat nélkül. 

Az egyetemi honlapok információtartalmát tekintve több területen jelentıs fejlıdésen 
mentek keresztül a magyar felsıoktatási intézmények az elmúlt öt évben.. Sıt az is 
bebizonyosodott, hogy zárult a magyar egyetemek és a Stanford Egyetem honlapjainak 
információ tartama közötti olló. 

Megfigyelhetı azonban, hogy még mindig kevesen vannak a magyar egyetemeken, 
akik az általunk támasztott összes információs kritériumnak megfelelnek, azonban 2006 
óta nıtt az egyetemi honlapok információ tartalma. 2006-ban a vizsgált magyar egyetemek 
oktatóinak 77%-a kettı, vagy annál kevesebb kritériumnak felelt meg, míg 2010-ben az 
oktatók felénél már három, vagy annál több kritérium teljesül.  

A Stanford Egyetemhez képest a legnagyobb lemaradást a saját honlappal 
rendelkezı oktatók alacsony arányában láthatjuk, azonban e téren is javulás figyelhetı 
meg. A legtöbb magyar egyetem lépést tart a Stanford Egyetemmel az oktatók 
telefonszámának és email címének megjelenítését illetıen, és megelızi a krakkói 
egyetemet az oktatói önéletrajz, és a letölthetı tantárgyi segédanyagok tekintetében Tehát 
összességében elmondható, hogy a Stanford Egyetem honlapja még mindig több 
információt tartalmaz, mint a magyar egyetemeké, de a krakkói egyetem közgazdasági 
karának honlapja sok tekintetben alatta marad a magyar felsıoktatási intézmények 
átlagának. 

Az Online Láthatóság Indexének (OLI) vizsgálata során kiderült, hogy a magyar 
egyetemek között is nagy a különbség mutatkozik a honlapokon megjelenı információ 
mennyiségét tekintve. A magyar egyetemek közül 2006-hoz hasonlóan, 2010-ben is a 
Debreceni Egyetem a legrosszabb, míg a Pécsi Tudományegyetemen a legjobb e 
tekintetben. 
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Örvendetes, hogy néhány magyar egyetem esetében jelentıs javulás figyelhetı meg: 
az egyetemi honlapok jóval több információt tartalmaznak az oktatókról, mint öt éve. Itt az 
egyetemi vezetés, vagy az oktatók minden bizonnyal felismerték, hogy az egyetemi 
honlapokon közölt információkkal az egyetemen folyó oktatás színvonalát javíthatják, 
megkönnyíthetik a hallgatók munkáját, illetve segíthetik az egyetemi felvételit fontolgatók 
döntését. Azonban több magyar egyetemen még mindig nem ismerték fel a világháló  
fontosságát és úgy tesznek, mintha a XIX. században, vagy a XX. század internet elıtti 
korszakában élnének. Pedig a világháló - az új technológiák térhódításával – egyre 
jelentısebb szerepre tesz szert a modern társadalom életében amely tényt nem lenne 
szabad figyelmen kívül hagyni. 
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Mellékletek 
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M1: Az információs kritériumok megoszlása 

M1.1. táblázat: Az információs kritériumok megoszlása egyetemenként 
 

Egyetem 

 
Kritériumok 

 
 

 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

BCE 6,1 8,1 12,1 12,3 17,5 24,0 12,9 5,6 1,3 100 

SZTE 0 5,5 1,8 9,1 16,4 34,5 30,9 0 1,8 100 

PTE 1,0 3,0 6,1 4,0 16,2 34,3 35,4 0 0 100 

BME 8,9 1,0 7,9 17,8 31,7 21,8 10,9 0 0 100 

PE 5,3 7,0 21,1 19,3 24,6 17,5 3,5 1,8 0 100 

DE 0 13,8 49,2 24,6 12,3 0 0 0 0 100 

ME 14,3 14,3 8,6 14,3 23,8 18,1 4,8 1,9 0 100 

KE 0 4,7 59,4 15,6 20,3 0 0 0 0 100 

SZE 1,2 4,8 14,5 16,9 28,9 19,3 4,8 7,2 2,4 100 

SZIE 10,4 17,9 27,4 20,8 9,4 11,3 1,9 0 0,9 100 

OE 1,8 12,7 9,1 50,9 10,9 5,5 7,3 1,8 0 100 

ÖSSZESEN 5,5 8,4 16,7 16,1 19,2 19,6 10,9 2,9 0,8 100 

BGF 1,9 7,5 22,6 41,5 22,6 3,8 0 0 0 100 

UJ 7,3 5,5 7,3 25,5 45,5 7,3 1,8 0 0 100 

SU 3,2 1,6 6,3 14,3 7,9 6,3 23,8 28,6 7,9 100 

 
Megjegyzés: Az nyolc kritérium a tanár személyes honlapjának, önéletrajzának, publikációs listájának, 
letölthetı publikációinak, telefonszámának, fogadóórájának, tantárgyi segédanyagának és email címének 
léte az egyetemi kar honlapján. 
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M2: Kódutasítás 

 
1.  Oktató neve 
 
2. Egyetem 

1. Budapesti Corvinus Egyetem – KTK 
2. Budapesti Corvinus Egyetem - GTK 
3. Szegedi Tudományegyetem 
4. Pécsi Tudományegyetem 
5. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
6. Pannon Egyetem 
7. Debreceni Egyetem 
8. Miskolci Egyetem 
9. Szent István Egyetem 
10. Kaposvári Egyetem 
11. Széchenyi István Egyetem 
12. Óbudai Egyetem 
13. Budapesti Gazdasági Fıiskola 
14. Uniwersytet Jagielloński 
15. Stanford University 

 
3.  Egyetemi kar 

1. Közgazdaságtudományi Kar 
2. Gazdálkodástudományi Kar 
3. Gazdaságtudományi Kar 
4. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
5. Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 
6. Gazdasági Kar 
7. Pénzügyi és Számviteli Kar 

 
4.  A tanár neme 

1. férfi 
2. nı 

 
5. A tanár fıállásban dolgozik-e azon az egyetemen? (amennyiben a honlapon, vagy a     CV-
ben egyértelmően fel van tüntetve 1. vagy 2., ha nincs, akkor a 3.kategóriába kerül) 

1. fıállású 
2. mellékállású 
3. nem megállapítható  
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6.  A tanár beosztása 

1. PhD hallgató 
2. tanársegéd vagy egyetemi/fıiskolai adjunktus 
3. egyetemi/fıiskolai docens 
4. egyetemi tanár 
5. egyéb (nyelvtanár, professor emeritus, óraadó, tudományos munkatárs, tudományos 

fımunkatárs, tudományos segédmunkatárs, egyetemi magántanár,külsı munkatárs, 
mérnöktanár, kutatási segédmunkatárs, tudományos kutatómunkatárs, mestertanár, nem 
megállapítható) 

6. nem megállapítható 
 
7. A tanár tudományos fokozata 

0. nincs 
1. egyetemi doktor 
2. PhD vagy kandidátus 
3. akadémiai doktor vagy akadémikus -dsc 

 4.  nem megállapítható 
 
8.  Van-e a tanárnak saját honlapja? 

0. nincs 
1. van 

 
9. Van-e a tanárnak önéletrajza?  

0.  nincs 
1. van, csak magyar nyelvő 
2. van, angol nyelvő is 

 
10.  Van-e a tanárnak publikációs listája? (amennyiben a publikációs listában szerepel angol 
nyelvő publikáció, a 2. kategóriába kerül) 

0.  nincs 
1. van, csak magyar nyelvő publikációkkal 
2. van, angol nyelvő publikációt is tartalmaz 

 
11. Van-e a tanárnak letölthetı publikációja? 

0.  nincs 
1. van, csak magyar nyelvő 
2. van, angol nyelvő is 

 
12. Van-e a tanárnak email címe? 

0. nincs 
1. van 

 
13. Van-e a tanárnak tantárgyi segédanyaga? 

0.  nincs 
1. van, csak magyar nyelvő 
2. van, angol nyelvő is 
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14.  Van-e a tanárnak feltüntetett fogadóórája? 

0. nincs 
1. van 

 
15.  Van-e a tanárnak feltüntetett telefonszáma? 

0.  nincs 
1. van 
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M2.2. táblázat: Az adatgyőjtés befejezésének idıpontja egyetemek szerint 
 
 

Egyetem 
Adatgyőjtés 

befejezésének idıpontja 

Budapesti Corvinus Egyetem 2010.12.13. 

Szegedi Tudományegyetem 2010.12.14. 

Pécsi Tudományegyetem 2010.12.16. 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2010.12.17. 

Pannon Egyetem 2010.12.20. 

Debreceni Egyetem 2010.12.20. 

Miskolci Egyetem 2010. 12.21. 

Szent István Egyetem 2010.12.28. 

Kaposvári Egyetem 2010.12.28. 

Széchenyi István Egyetem 2010.12.29. 

Óbudai Egyetem 2010.12.30. 

Budapesti Gazdasági Fıiskola 2011.01.04. 

Uniwersytet Jagielloński 2011.01.04. 

Stanford University 2010.01.06. 

 


