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A kredit előrehaladás vizsgálatáról  
A tanulmányi teljesítmény mérése a felsőoktatásban kiemelt jelentőséggel bír. A felsőoktatási 
kutatások elsősorban a bemeneti és a kimeneti mutatókra fókuszálnak. Fontos ugyanakkor annak 
vizsgálata is, hogy a képzés ideje alatt mi történik a hallgatókkal: Miben különbözik a később sikeresen 
végzettek és a lemorzsolódók tanulmányi pályája az adott képzésen? Milyen a hallgatók kredit 
előrehaladása? Milyen arányban sikerül a képzési időn belül végezni? Számít-e a korábban szerzett, 
majd a képzésen elismertetett kredit, vagy a passzív félévek száma? Hány aktív félév és megszerzett 
kredit után morzsolódnak le, akiknek nem sikerül teljesíteniük a képzést? Milyen eltérések 
tapasztalhatók képzési szintenként, képzési területenként, valamint képzésenként a tanulmányi 
előrehaladás mintázatai között? 

A kutatás célja feltárni a tanulmányi pálya azon különbségeit, amelyek megkülönböztetik az adott 
képzésen sikeres és a sikertelen hallgatókat, valamint felhívja a figyelmet az egyes képzési szinteken, 
képzési területeken, valamint a nagyobb létszámú képzéseken tapasztalható különbségekre. 

Módszertan 
A tanulmányi előrehaladás vizsgálatához szükséges bizonyos módszertani alapvetéseket megtenni. 
Ennek keretében először a vizsgált sokaság kerül definiálásra, majd a bemutatásra kerülő változók 
köre. Ezt követően fontos kiemelni, milyen korlátai vannak az adatok összevethetőségének akár 
képzési szintenként, akár képzési területenként. 

A vizsgált sokaságról 
A vizsgálat alapegységét a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) hallgatói képzései adják. A FIR-ben 
a 2006/2007. tanév őszi félévétől (a képzés kezdete 2006.08.01. vagy azutáni) megtalálható 
valamennyi magyarországi képzés, melyek közül a vizsgálat tárgyát a már lezárt, nappali munkarendű, 
alap-, mester- és osztatlan képzések alkotják, ahol a képzés vége indok vagy a sikeres befejezés, vagy 
a lemorzsolódás. Nem képezik a vizsgálat tárgyát azok a képzések, amelyek kilépéssel értek véget, 
valamint amelyek még nem kerültek lezárásra, azaz folyamatban lévő képzések. A hitéleti képzési 
terület képzései szintén nem képezik a vizsgálat részét. 

A vizsgálatban szereplő hallgatói képzések jellemzői tehát a következők: 

o Képzési szint: Alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés; 
o Képzési terület: valamennyi képzési terület, kivéve hitéleti; 
o Munkarend: nappali; 
o Képzés vége indok: sikeres lezárás, lemorzsolódás. 

A vizsgálatba vont képzésekkel kapcsolatban az alábbi adatminőségi elvárások érvényesültek: 

o A nyilvántartott szak és a meghirdethető képzés azonosítható; 
o A hallgató oktatási azonosítóval rendelkezik; 
o A képzés kezdő és vég indokok szótár helyesek. 

A FIR-ben szereplő képzés vége indokok közül az elemzés során az alábbiakat tekintjük sikeres 
lezárásnak: 

o Sikeres kimeneti vizsga; 
o Végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül. 
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A képzés vége indokok közül az elemzés során lemorzsolódásnak az alábbiakat tekintjük: 

o Sikertelen javító és ismétlő vizsgák megengedett számának túllépése; 
o Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször; 
o Fizetési hátralék a képzésben; 
o Kizárás fegyelmi határozattal; 
o Képzési kötelezettségek nem teljesítése; 
o Saját bejelentés a képzés megszakítására; 
o Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor.  

Kilépésnek tekintjük az alábbi képzés vége indokokat, amelyek így nem képezik a vizsgálat tárgyát: 

o Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe; 
o Átvétel kérelemre külföldi intézménybe; 
o Átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe;  
o Egészségügyileg alkalmatlanná válás a képzésre; 
o Elhalálozás; 
o Megszüntetés intézménymegszűnés miatt; 
o Megszüntetés jogutódlás miatt; 
o Képzésváltás intézményen belül. 

Folyamatban lévő képzésnek tekintjük mindezeken túl azokat a képzéseket, amelyeknél képzés vége 
indok nincsen megadva. Ezek a képzések szintén nem jelennek meg az elemzésben. 

A tanulmányi előrehaladás mutatói alap-, mester- és osztatlan képzésenként képzési szintenként, 
valamint képzési területenként kerülnek bemutatásra. Előbbieknél bővebb adatkörrel bemutatásra 
kerülnek képzési szintenként és képzési területenként a legnagyobb végzetti létszámú képzések 
tanulmányi előrehaladási adatai: alap- és mesterképzések esetében képzési területenként a 3-3 
legnagyobb abszolvált létszámmal rendelkező képzés adatai, osztatlan képzések esetén pedig – 
függetlenül a képzési területtől – a 6 legnagyobb abszolvált létszámmal bíró képzések adatai kerülnek 
ismertetésre. Nem kerülnek bemutatásra ugyanakkor azoknak a képzéseknek a tanulmányi 
előrehaladási adatai, amelyek bár megfelelnek az előbbi kritériumoknak, de az abszolválti létszámuk 
nem éri el a 200 főt. 

A bemutatásra kerülő mutatók 
A tanulmányi előrehaladást bemutató mutatók célja, hogy segítsenek megragadni az egyes képzési 
szintek, képzési területek és fontosabb képzések, valamint ezeken belül a sikeresen végzett és a 
lemorzsolódott hallgatók közötti eltéréseket. Valamennyi összevetésben bemutatásra kerülnek az 
alábbi változók: 

o Képzési időn belül sikeresen végzettek aránya: A sikeresen végzett hallgatók közül azoknak az 
aránya, akik képzésüket az aktív féléveik számát tekintve a képzési és kimeneti követelmények 
(kkk) által meghatározott képzési idő alatt vagy azon belül végezték el. 

o 30-nál kisebb kredithiánnyal lemorzsolódottak: A lemorzsolódott hallgatók közül azoknak az 
aránya, akik a képzési és kimeneti követelmények (kkk) által meghatározott kreditszámhoz 
képest a képzés befejezésekor 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkeztek. 

o Képzési időn túl lemorzsolódottak aránya: A lemorzsolódott hallgatók közül azoknak az 
aránya, akik képzésüket az aktív féléveik számát tekintve a képzési és kimeneti követelmények 
(kkk) által meghatározott képzési időn túl zárták le. 
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o Lemorzsolódott hallgatók kredit teljesítése: A lemorzsolódott hallgatók a képzésük 
lezárásakor a képzési és kimeneti követelmények (kkk) által meghatározott kreditszámnak 
átlagosan ekkora százalékát teljesítették. 

o Elismert kredittel rendelkezők aránya: A képzés folyamán a megszerzett krediteken túl 
elismert kredittel rendelkezők aránya. (A mutató a sikeresen végzettekre és a lemorzsolódott 
hallgatókra külön-külön bemutatásra kerül.) 

o Passzív félévvel rendelkezők aránya: A képzés folyamán legalább egy félévben passzív 
státuszú hallgatók aránya. (A mutató a sikeresen végzettekre és a lemorzsolódott hallgatókra 
külön-külön bemutatásra kerül.) 

o Teljesített aktív félévek átlaga: A képzés folyamán teljesített aktív félévek átlagos száma. (A 
mutató a sikeresen végzettekre és a lemorzsolódott hallgatókra külön-külön bemutatásra 
kerül.) 

o Megszerzett kreditek féléves átlaga (elismert kreditek nélkül): A megszerzett kreditek 
számának és a teljesített aktív félévek hányadosa, az elismert kreditek beszámítása nélkül. (A 
mutató a sikeresen végzettekre és a lemorzsolódott hallgatókra külön-külön bemutatásra 
kerül.) 

Adatok összevethetősége 
A vizsgált alapsokaság meghatározása, valamint a bemutatásra kerülő mutatók ismertetése mellett 
fontosnak tartjuk annak a lehatárolását, miképpen vethetők össze egyes vizsgált mutatók egymással 
akár képzések, akár képzési területek között.  

Az összevethetőség szempontjából az alapvető korlátot a képzések időbeli és kreditszámbeli eltérő 
hosszai jelentik. Egyes alap-, mester- és osztatlan képzések hossza a képzési és kimeneti 
követelmények (kkk) szerint képzési szintenként és képzési területenként is eltéréseket mutathat. Az 
alapképzések hossza jellemzően 6 félév, de nagy számban akadnak 7, vagy akár 8 féléves képzések is 
közöttük. A mesterképzések jellemző hossza 4 félév, de ugyanúgy vannak 2, 3 és 5 féléves programok 
is. A jellemzően 10 félév hosszú osztatlan képzések között is akadnak a mintatanterv szerint 11 és 12 
féléves képzések. A kredit előrehaladás elemzése szempontjából ugyanakkor fontos, hogy a képzési és 
kimeneti követelmények átlagosan valamennyi esetben 30 kredites tanulmányi előrehaladást 
feltételeznek. 

A vizsgált adatkörök teljeskörű összevetése mindezek okán nem javasolt, éppen ezért meghatározásra 
került egy szűkebb adatkör, amely képzési szintenként és képzési területenként is összevethető. Ennek 
okán képzési szintek és képzési területek szintjén az alábbi – egymással összevethető, a korábbiakban 
bemutatott – adatkör kerül ismertetésre: 

o Képzési időn belül sikeresen végzettek aránya; 
o 30-nál kisebb kredithiánnyal lemorzsolódottak; 
o Képzési időn túl lemorzsolódottak aránya; 
o Lemorzsolódott hallgatók kredit teljesítése; 
o Elismert kredittel rendelkezők aránya; 
o Passzív félévvel rendelkezők aránya; 
o Teljesített aktív félévek átlaga; 
o Megszerzett kreditek féléves átlaga (elismert kreditek nélkül). 
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A bemutatott képzések tekintetében az előbbieknél bővebb adatkör kerül ismertetésre, a következő 
további mutatókkal: 

o Képzési idő (félév): A képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő hossza 
félévben. 

o Képzés kreditszáma: A képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszám. 
o Az adott képzésen sikeres végzettekre vonatkozó statisztikák: 

- Képzési időn belül végzettek aránya és elismert kredittel rendelkezés; 
- Aktív félévek átlaga és elismert kredittel rendelkezés; 
- Megszerzett kreditek féléves átlaga (elismert kreditek nélkül) és elismert kredittel 

rendelkezés; 
- Elismert kredittel rendelkezők aránya és a képzési időn belüli vagy azon túli végzés; 
- Passzív félévvel rendelkezők aránya és a képzési időn belüli vagy azon túli végzés; 
- Teljesített aktív félévek átlaga és a képzési időn belüli vagy azon túli végzés; 
- Megszerzett kreditek féléves átlaga (elismert kreditek nélkül) és a képzési időn belüli vagy 

azon túli végzés; 
o Az adott képzésen lemorzsolódott hallgatókra vonatkozó statisztikák: 

- Aktív félévek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók között: A lemorzsolódott hallgatók 
arányának megoszlása az alapján, hogy a vizsgált képzés folyamán mennyi aktív félévük 
volt. 

- Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók között: A lemorzsolódott 
hallgatók arányának megoszlása az alapján, hogy a vizsgált képzés folyamán – az 
elismertetett krediteket nem számítva – átlagosan mennyi kreditet szereztek meg. 

A tanulmány további részében az eddig ismertetett módszertani keretek mellett képzési szintenként, 
képzési területenként, valamint ezeken beül a nagyobb létszámú képzések szerinti ABC-sorrendben 
kerülnek bemutatásra a tanulmányi előrehaladás összehasonlító adatai. 
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Magyarázat a lemorzsolódott hallgatók féléves és kredit előrehaladási ábráihoz  
A bemutatásra kerülő ábrák közül a lemorzsolódásra vonatkozók külön magyarázatra szorulnak. Ennek 
okán a gazdálkodási- és menedzsment alapképzések lemorzsolódási ábrái mintaként az alábbiakban 
magyarázatra kerülnek. 

1. mintaábra:  A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gazdálkodási- és menedzsment, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlását bemutató ábra (1. mintaábra) x-tengelye 
mutatja a hallgatók aktív féléveinek a számát a képzés befejezésekor, y-tengelye pedig az adott félévvel 
bezárólag az addig lemorzsolódott hallgatók arányát az összes, az adott képzés során lemorzsolódott 
hallgatóhoz képest. 

Az ábra alapján kiderül, hogy a gazdálkodási- és menedzsment alapképzéseken lemorzsolódott 
hallgatók közel 9 százaléka úgy morzsolódott le, hogy nem volt aktív féléve, további 24 százalékuk pedig 
mindössze egy aktív félév után fejezte be a képzést. Amennyiben az említett arányokhoz hozzáadjuk a 
két aktív félév után lemorzsolódottak – 24,5 százalékos – arányát, azt tapasztalhatjuk, hogy a képzésen 
lemorzsolódott hallgatók több mint fele – 57,5 százaléka – két aktív féléveben belül morzsolódik le. 
Érdekesség, hogy kisebb arányban ugyan, de akadnak olyan hallgatók, akik a képzési és kimeneti 
követelményekben szereplő képzési időn túl (7 féléven túl) morzsolódott le. Közülük volt olyan 
lemorzsolódott hallgató, aki képzése 19 aktív státuszú félév után került lezárásra. 
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2.  mintaábra:  Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gazdálkodási- és 
menedzsment, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

A lemorzsolódást és az aktív félévek megoszlását bemutató ábrához hasonló szerkezetű a megszerzett 
kreditek számának megoszlását bemutató ábra (2. mintaábra). Az x-tengelyen 30 kreditenként sávozva 
követhetjük nyomon a képzés során megszerzett kreditek számát, míg az y-tengelyen az adott 
kredittartományban lemorzsolódott hallgatók arányát az összes, az adott képzés során lemorzsolódott 
hallgatóhoz viszonyítva. 

Az ábra alapján láthatjuk, hogy a gazdálkodási- és menedzsment alapképzéseken lemorzsolódott 
hallgatók több mint 26 százaléka morzsolódott úgy le, hogy képzésén egyetlen kreditet sem szerzett. 
Rajtuk kívül a lemorzsolódott hallgatók további 31,5 százaléka ugyan szerzett kreditet a képzésén, de 
az nem haladta meg a 30-at. Összességében pedig azt tapasztalhatjuk, hogy a gazdálkodási- és 
menedzsment alapképzéseken lemorzsolódott hallgatók közel háromnegyede a képzési és kimeneti 
követelményekben szereplő 210-es kreditszámhoz viszonyítva nem szerzett többet 60 kreditnél. 
Kisebb arányban ugyan (1,2 százalék), de akadtak olyan hallgatók is, akik megszerzett kreditszáma 
meghaladta az említett 210-es kreditszámot, de képzésük mégis lemorzsolódással ért véget. 

A mintaábrák alapján tehát egyértelműen levonhatjuk azt a következtetést, hogy a lemorzsolódás 
veszélye a képzési életpálya kezdetén magasabb kockázatú, míg jellemzően két aktív félév, vagy 60 
megszerzett kreditet követően fokozatosan csökken azon hallgatók aránya, akik végül nem végzik el 
képzésüket. 
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Összefoglaló az eredményekről 
A tanulmányi előrehaladás néhány alapvető összehasonlító adatát érdemes külön is áttekinteni 
egyrészt képzési szintenként, másrészt – az alap- és mesterképzésekre vonatkozóan – képzési 
területenként. (1-3. táblázat) 

1. táblázat: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása képzési szintenként  
Képzési szint Képzési időn 

belül 
sikeresen 
végzettek 
aránya 

Megszerzett kreditek 
féléves átlaga 
(elismert kreditek 
nélkül) a sikeresen 
végzettek körében 

Megszerzett kreditek 
féléves átlaga (elismert 
kreditek nélkül) a 
lemorzsolódottak 
körében 

Lemorzsolódott 
hallgatók 
kredit 
teljesítése 

Alapképzések 59,74% 26,81 12,92 22,42% 
Mesterképzések 73,33% 27,73 14,24 23,90% 
Osztatlan 
képzések 

64,49% 27,84 16,53 19,23% 

Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

A képzési időn belül sikeresen végzettek aránya (1. táblázat) – az összes abszolvált hallgatóhoz 
viszonyítva – az alapképzéseken a legalacsonyabb (59,74%), a mesterképzéseken a legmagasabb 
(73,33%), míg az osztatlan képzéseken a két említett érték közötti (64,49%). A megszerzett kreditek 
féléves átlagát tekintve míg a sikeres végzettek esetében nem tapasztalhatunk érdemi eltéréseket, a 
lemorzsolódottak átlagos kredit előrehaladása egyértelműen magasabb az osztatlan képzések (16,53), 
mint az alapképzések (12,92) esetében. A lemorzsolódott hallgatók kreditteljesítése ugyanakkor 
összességében az osztatlan képzések esetében a legalacsonyabb (19,23%), míg a mesterképzéseknél a 
legmagasabb (23,9%).  

2. táblázat: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása képzési területenként, alapképzéseken 
Képzési terület 
(alapképzések) 

Képzési időn 
belül sikeresen 
végzettek aránya 

Megszerzett 
kreditek féléves 
átlaga (elismert 
kreditek nélkül) a 
sikeresen 
végzettek 
körében 

Megszerzett 
kreditek féléves 
átlaga (elismert 
kreditek nélkül) a 
lemorzsolódottak 
körében 

Lemorzsolódott 
hallgatók kredit 
teljesítése 

Agrár 64,45% 27,26 12,10 17,79% 
Államtudományi 80,16% 30,13 17,39 25,33% 
Bölcsészettudomány 63,74% 27,52 14,83 26,42% 
Gazdaságtudományok 64,95% 27,55 13,18 22,15% 
Informatika 30,34% 23,43 10,33 20,18% 
Jogi 88,37% 28,47 13,96 22,46% 
Műszaki 37,98% 25,17 11,34 18,75% 
művészet 83,05% 29,73 19,64 35,45% 
Művészetközvetítés 68,48% 28,17 19,85 34,87% 
Orvos- és 
egészségtudomány 

74,78% 27,85 17,22 22,69% 

Pedagógusképzés 83,61% 28,65 17,51 23,55% 
Sporttudomány 59,78% 26,60 15,38 28,63% 
Társadalomtudomány 70,63% 27,95 14,72 25,26% 
Természettudomány 46,56% 25,11 12,99 26,88% 

Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Az alapképzések esetében (2. táblázat) a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya képzési 
területenként bontva az informatika mindössze 30,34 százalékos arányától a jogi képzési terület 88,37 
százalékos arányáig terjed. A sikeresen végzettek körében a megszerzett kreditekre vonatkozó átlagos 
előrehaladás hasonlóképp az informatika képzési területen a legalacsonyabb, aktív félévenként 
átlagosan 23,43 kredittel, miközben az államtudományi alapképzéseken végzettek félévenként 30,13 
kreditet szereztek meg. A lemorzsolódott hallgatók körében az átlagos féléves kredit előrehaladás 
szintén az informatika képzési területen a legalacsonyabb (10,33), míg a művészetközvetítés 
alapképzéseken a legmagasabb, az előbbi közel kétszerese (19,85) az átlagos kredit előrehaladás. A 
lemorzsolódott hallgatók teljes képzési útjára vonatkozó kreditteljesítése – a képzési és kimeneti 
követelményekben szereplő kreditszám arányában – azonban az agrár képzési terület esetén a 
legalacsonyabb (17,79%), miközben a művészet képzési terület alapképzésein a legmagasabb 
(35,45%). 

3. táblázat: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása képzési területenként, mesterképzéseken 
Képzési terület 
(mesterképzések) 

Képzési időn 
belül sikeresen 
végzettek aránya 

Megszerzett 
kreditek féléves 
átlaga (elismert 
kreditek nélkül) a 
sikeresen 
végzettek 
körében 

Megszerzett 
kreditek féléves 
átlaga (elismert 
kreditek nélkül) a 
lemorzsolódottak 
körében 

Lemorzsolódott 
hallgatók kredit 
teljesítése 

Agrár 77,53% 28,35 13,92 23,45% 
Államtudományi 80,77% 32,40 14,40 19,72% 
Bölcsészettudomány 75,29% 26,47 14,60 22,27% 
Gazdaságtudományok 65,95% 27,81 14,68 24,80% 
Informatika 65,85% 26,41 11,84 24,31% 
Jogi 87,44% 27,60 11,32 13,31% 
Műszaki 73,60% 28,25 12,55 18,65% 
Művészet 82,45% 29,06 19,33 32,33% 
Orvos- és 
egészségtudomány 

85,57% 29,04 15,12 18,75% 

Pedagógusképzés 75,86% 28,59 17,33 32,46% 
Sporttudomány 77,78% 27,55 14,76 17,04% 
Társadalomtudomány 68,90% 26,79 14,51 26,85% 
Természettudomány 79,71% 27,89 14,70 28,52% 

Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

A mesterképzések tekintetében (3. táblázat) a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya képzési 
területenként vizsgálva – hasonlóképp az alapképzésekhez – az informatika mesterképzéseken a 
legalacsonyabb, 65,85 százalékos aránnyal, míg szintúgy a jogi képzési területen a legmagasabb, 87,44 
százalékos aránnyal. A sikeresen végzettek körében az átlagos előrehaladás a megszerzett kreditekre 
vonatkozóan – bár az alapképzéseknél kisebb lemaradással, de – hasonlóképp az informatika képzési 
területen a legalacsonyabb, aktív félévenként átlagosan 26,41 kredittel, miközben – akárcsak az 
alapképzéseken – az államtudományi mesterképzéseken a legmagasabb, ahol a végzettek félévenként 
32,4 kreditet szereztek meg. A lemorzsolódott hallgatók körében az átlagos féléves kredit 
előrehaladása tekintetében azonban a jogi képzési területen áll a sor végén, ahol a mesterképzéseken 
mindössze 11,32 volt az átlagos kredit előrehaladás, míg az a művészet képzési terület 
mesterképzésein a legmagasabb, 19,33-as átlagos értékkel. A lemorzsolódott hallgatók összesített 
kreditteljesítése szintén a jogi képzési terület esetén a legalacsonyabb (13,31%), míg a 
pedagógusképzés képzési terület mesterképzésein a legmagasabb (32,46%). 
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Kredit előrehaladás vizsgálata képzésenként – alapképzések 
Az alapképzések a tanulmányi előrehaladás szempontjából a mester- és osztatlan képzéseknél 
kockázatosabbnak tekinthetők (1. ábra): A képzési időn belül végzettek aránya nem éri el a 60 
százalékot, a lemorzsolódott hallgatók közel 5 százaléka úgy morzsolódik le, hogy a mintatantervhez 
képest kevesebb mint 30 kredithiánya van. A lemorzsolódottak több mint tizede a képzési időn túl 
morzsolódik le, míg a lemorzsolódott hallgatók a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak átlagosan alig több mint 22 százalékát teljesítették. 

1. ábra: Az alapképzéseken végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az alapképzéseken sikeresen végzettek 16,5 százaléka rendelkezett elismert kredittel, szemben a 
lemorzsolódottak alig 9 százalékával. Kiemelendő, hogy ezzel párhuzamosan a lemorzsolódottak – 
megszerzett kreditekre vonatkozó – kredit előrehaladása aktív félévenként átlagosan (12,92) is 
kevesebb, mint a fele a sikeres végzettekének (26,81). A lemorzsolódottak körében a passzív félévvel 
rendelkezők aránya azonban eléri a 61 százalékot, míg az említett arány alig 9 százalékos az alapképzést 
sikeresen elvégzettek körében. 
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Agrár képzési terület – alapképzések 
Az agrár képzési terület alapképzésein (2. ábra) az átlagot – 5 százalékponttal –  meghaladja a képzési 
időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál kevesebbet 
haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya alacsonyabb, 
valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak is csak alig 18 százalékát 
szerzik meg átlagosan.  

2. ábra: Az agrár képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések átlagos 
értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban még az átlagot is 
meghaladó mértékű. 
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Vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 
 

3. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

4. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



18 

5. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 
6. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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7. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

8. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – vidékfejlesztési agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Élelmiszermérnöki, alapképzés 
 

9. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – élelmiszermérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

10. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – élelmiszermérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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11. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – élelmiszermérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

12. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – élelmiszermérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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13. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – élelmiszermérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

14. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – élelmiszermérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Környezetgazdálkodási agrármérnöki, alapképzés 
 

15. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – környezetgazdálkodási agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

16. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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17. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – környezetgazdálkodási agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

18. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – környezetgazdálkodási agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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19. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – környezetgazdálkodási agrármérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

20. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Államtudományi képzési terület – alapképzések 
Az államtudományi képzési terület alapképzésein (21. ábra) az átlagot bő 20 százalékponttal 
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók is az átlagnál 
többet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya – az 
alapképzésekre vonatkozó átlagot 3 százalékponttal meghaladva – 8 százalékos, valamint a képzési és 
kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – szemben a 22 százalékos átlaggal – több mint 
25 százalékát szerzik meg átlagosan.  

21. ábra: Az államtudományi képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések átlagos 
értékeinél magasabbak. A passzív félévvel rendelkezők aránya a sikeresen végzettek és a 
lemorzsolódottak körében egyaránt alatta marad az alapképzésekre vonatkozó átlagnak. 
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Igazgatásszervező, alapképzés 
 

22. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – igazgatásszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

23. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – igazgatásszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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24. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – igazgatásszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

25. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – igazgatásszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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26. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – igazgatásszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

27. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – igazgatásszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Rendészeti igazgatási, alapképzés 
 

28. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – rendészeti igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

29. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – rendészeti igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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30. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – rendészeti igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

31. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – rendészeti igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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32. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – rendészeti igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

33. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – rendészeti igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Nemzetközi igazgatási, alapképzés 
 

34. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – nemzetközi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

35. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – nemzetközi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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36. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – nemzetközi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

37. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – nemzetközi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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38. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – nemzetközi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

39. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – nemzetközi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Bölcsészettudományi képzési terület – alapképzések 
A bölcsészettudományi képzési terület alapképzésein (40. ábra) az átlagot – 4 százalékponttal –  
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. . A lemorzsolódott hallgatók is az átlagnál 
többet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya – az 
alapképzésekre vonatkozó átlagot 3 százalékponttal meghaladva – közel 8 százalékos, valamint a 
képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – szemben a 22 százalékos átlaggal – 
több mint 26 százalékát szerzik meg átlagosan.  

40. ábra: A bölcsészettudományi képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
az alapképzések átlagos értékeihez közeli, miként az aktív félévekre számított kredit előrehaladás is. A 
passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya ugyanakkor az átlagot jelentősen meghaladó 
mértékű. 
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Anglisztika, alapképzés 
 

41. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – anglisztika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

42. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – anglisztika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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43. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – anglisztika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

44. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – anglisztika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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45. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – anglisztika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

46. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – anglisztika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Pszichológia, alapképzés 
 

47. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – pszichológia,  alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

48. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – pszichológia,  alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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49. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – pszichológia,  alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

50. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – pszichológia,  alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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51. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – pszichológia,  alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

52. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – pszichológia,  alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Történelem, alapképzés 
 

53. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – történelem, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

54. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – történelem, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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55. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – történelem, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

56. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – történelem, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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57. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – történelem, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

58. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – történelem, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Gazdaságtudományok képzési terület – alapképzések 
A gazdaságtudományok képzési terület alapképzésein (59. ábra) az átlagot – 5 százalékponttal –  
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók 
megközelítőleg átlagnak megfelelően haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal 
rendelkezők aránya 4 százalékot meghaladó, valamint a képzési és kimeneti követelményekben 
szereplő kreditszámnak 22 százalékát szerzik meg átlagosan.  

59. ábra: A gazdaságtudományok képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
az átlagot enyhén meghaladók, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az 
alapképzések átlagos értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya 
azonban az átlagot meghaladó mértékű. 
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Gazdálkodási és menedzsment, alapképzés 
 

60. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – gazdálkodási és menedzsment, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

61. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – gazdálkodási és menedzsment, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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62. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – gazdálkodási és menedzsment, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

63. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – gazdálkodási és menedzsment, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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64. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gazdálkodási és menedzsment, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

65. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gazdálkodási és menedzsment, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Turizmus-vendéglátás, alapképzés 
 

66. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – turizmus-vendéglátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

67. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – turizmus-vendéglátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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68. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – turizmus-vendéglátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

69. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – turizmus-vendéglátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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70. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – turizmus-vendéglátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

71. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – turizmus-vendéglátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Pénzügy és számvitel, alapképzés 
 

72. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – pénzügy és számvitel, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

73. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – pénzügy és számvitel, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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74. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – pénzügy és számvitel, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

75. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – pénzügy és számvitel, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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76. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – pénzügy és számvitel, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

77. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – pénzügy és számvitel, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Informatika képzési terület – alapképzések 
Az informatika képzési terület alapképzésein (78. ábra) az átlagot jelentősen – 29 százalékponttal –  
alul múlja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók az átlagnál 
kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 
alacsonyabb, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak is mindössze 
20 százalékát szerzik meg átlagosan.  

78. ábra: Az informatika képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
az alapképzések átlagos értékeihez közeli, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás 
elmarad az átlagtól. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban nem éri el az 
átlagot. 
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Gazdaságinformatikus, alapképzés 
 

79. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – gazdaságinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

80. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – gazdaságinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



58 

81. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – gazdaságinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

82. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – gazdaságinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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83. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gazdaságinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

84. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gazdaságinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Mérnökinformatikus, alapképzés 
 

85. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – mérnökinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

86. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – mérnökinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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87. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – mérnökinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

88. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – mérnökinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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89. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – mérnökinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

90. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – mérnökinformatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Programtervező informatikus, alapképzés 
 

91. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – programtervező informatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

92. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – programtervező informatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



64 

93. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – programtervező informatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

94. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – programtervező informatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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95. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – programtervező informatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

96. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – programtervező informatikus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Jogi képzési terület – alapképzések 
A jogi képzési terület alapképzésein (97. ábra) az átlagot jelentősen, 29 százalékponttal meghaladja a 
képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók viszont az átlagnál 
kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 
alacsonyabb, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – az átlagot 
közelítve – 22 százalékát szerzik meg átlagosan.  

97. ábra: A jogi képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
meghaladja az átlagot, az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések átlagos értékeit 
hasonlóképp enyhén meghaladja. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya – 
különösképp a sikeresen végzettek körében – az átlagnál alacsonyabb. 
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Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, alapképzés 
 

98. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

99. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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100. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

101. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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102. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

103. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Igazságügyi igazgatási, alapképzés 
 

104. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – igazságügyi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

105. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – igazságügyi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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106. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – igazságügyi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

107. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – igazságügyi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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108. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – igazságügyi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

109. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – igazságügyi igazgatási, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Műszaki képzési terület – alapképzések 
A műszaki képzési terület alapképzésein (110. ábra) az átlagtól jelentősen – 22 százalékponttal –  
elmarad a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók egyúttal az 
átlagnál kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők 
aránya alacsonyabb, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak 
kevesebb mint 19 százalékát szerezték meg átlagosan.  

110. ábra: A műszaki képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, miként az aktív félévekre számított kredit előrehaladás is. A passzív félévvel 
rendelkező lemorzsolódottak aránya az átlagnál alacsonyabb. 
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Gépészmérnöki, alapképzés 
 

111. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – gépészmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

112. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – gépészmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 
 

 

 
 
 
 
 



75 

113. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – gépészmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

114. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – gépészmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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115. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gépészmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 
116. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gépészmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Villamosmérnöki, alapképzés 
 

117. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – villamosmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

118. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – villamosmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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119. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – villamosmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

120. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – villamosmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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121. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – villamosmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

122. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – villamosmérnöki, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Műszaki menedzser, alapképzés 
 

123. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – műszaki menedzser, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

124. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – műszaki menedzser, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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125. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – műszaki menedzser, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

126. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – műszaki menedzser, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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127. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – műszaki menedzser, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 
128. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – műszaki menedzser, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Művészet képzési terület – alapképzések 
A művészet képzési terület alapképzésein (129. ábra) az átlagot jelentősen, 24 százalékponttal 
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók az átlagnál 
kevesebbet szintén jobban előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 
– az átlagnál 7 százalékponttal – magasabb, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak – szemben a 22 százalékos átlaggal – 35 százalékát szerzik meg átlagosan.  

129. ábra: A művészet képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya, valamint az aktív félévekre számított kredit előrehaladás 
mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén jelentősen meghaladja az alapképzésekre 
jellemző átlagot. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya ugyanakkor még az átlagot is 
meghaladó mértékű. 
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Előadó-művészet, alapképzés 
 

130. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – előadó-művészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 
131. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – előadó-művészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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132. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – előadó-művészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

133. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – előadó-művészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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134. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – előadó-művészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

135. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – előadó-művészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Tervezőgrafika, alapképzés 
 

136. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tervezőgrafika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

137. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tervezőgrafika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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138. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tervezőgrafika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

139. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tervezőgrafika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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140. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tervezőgrafika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

141. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tervezőgrafika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Építőművészet, alapképzés 
 

142. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – építőművészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

143. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – építőművészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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144. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – építőművészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

145. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – építőművészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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146. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – építőművészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

147. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – építőművészet, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Művészetközvetítés képzési terület – alapképzések 
A művészetközvetítés képzési terület alapképzésein (148. ábra) az átlagot – 9 százalékponttal – 
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók egyúttal az 
átlagnál többet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 
eléri a 10 százalékot, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – 
szemben a 22 százalékos átlaggal – 35 százalékát szerzik meg átlagosan.  

148. ábra: A művészetközvetítés képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, ugyanakkor az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések 
átlagánál magasabb. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya viszont még az átlagot 
meghaladó mértékű. 
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Képi ábrázolás, alapképzés 
 

149. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – képi ábráolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

150. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – képi ábráolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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151. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – képi ábráolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

152. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – képi ábráolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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153. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – képi ábráolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

154. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – képi ábráolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Mozgóképkultúra és médiaismeret, alapképzés 
 

155. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – mozgóképkultúra és médiaismeret, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

156. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – mozgóképkultúra és médiaismeret, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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157. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – mozgóképkultúra és médiaismeret, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

158. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – mozgóképkultúra és médiaismeret, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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159. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – mozgóképkultúra és médiaismeret, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

160. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – mozgóképkultúra és médiaismeret, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Elektronikus ábrázolás, alapképzés 
 

161. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – elektronikus ábrázolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

162. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – elektronikus ábrázolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



101 

163. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – elektronikus ábrázolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

164. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – elektronikus ábrázolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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165. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – elektronikus ábrázolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

166. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – elektronikus ábrázolás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Orvos- és egészségtudomány képzési terület – alapképzések 
Az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzésein (167. ábra) az átlagot – 15 
százalékponttal – meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott 
hallgatók azonban az átlaghoz közelítő mértékben haladtak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb 
kredithiánnyal rendelkezők aránya 5 százalék, valamint a képzési és kimeneti követelményekben 
szereplő kreditszámnak közel 23 százalékát szerzik meg átlagosan. 

167. ábra: Az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
alacsonyabb az átlagnál, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések 
átlagos értékeit meghaladja. A passzív félévvel rendelkező sikeres végzettek és lemorzsolódottak 
aránya az átlaghoz közelít. 
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Ápolás és betegellátás, alapképzés 
 

168. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – ápolás és betegellátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

169. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – ápolás és betegellátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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170. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – ápolás és betegellátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

171. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – ápolás és betegellátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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172. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – ápolás és betegellátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

173. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – ápolás és betegellátás, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Egészségügyi gondozás és prevenció, alapképzés 
 

174. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – egészségügyi gondozás és prevenció, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

175. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – egészségügyi gondozás és prevenció, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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176. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – egészségügyi gondozás és prevenció, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

177. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – egészségügyi gondozás és prevenció, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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178. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – egészségügyi gondozás és prevenció, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

179. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – egészségügyi gondozás és prevenció, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Egészségügyi szervező, alapképzés 
 

180. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – egészségügyi szervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

181. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – egészségügyi szervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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182. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – egészségügyi szervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

183. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – egészségügyi szervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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184. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – egészségügyi szervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

185. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – egészségügyi szervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Pedagógusképzés képzési terület – alapképzések 
A pedagógusképzés képzési terület alapképzésein (186. ábra) az átlagot jelentősen, 24 százalékponttal 
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók kisebb 
mértékben, de az átlagnál jobban haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal 
rendelkezők aránya az átlaghoz közeli, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak az átlagot enyhén meghaladva, 23,5 százalékát szerzik meg átlagosan.  

186. ábra: A pedagógusképzés képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
az átlaghoz közeli, de az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések átlagos értékeit 
meghaladja. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban az átlagot meghaladó 
mértékű. 
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Óvodapedagógus, alapképzés 
 

187. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – óvodapedagógus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

188. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – óvodapedagógus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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189. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – óvodapedagógus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

190. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – óvodapedagógus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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191. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – óvodapedagógus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

192. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – óvodapedagógus, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Tanító, alapképzés 
 

193. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tanító, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

194. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tanító, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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195. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tanító, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

196. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tanító, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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197. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tanító, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

198. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tanító, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Gyógypedagógia, alapképzés 
 

199. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – gyógypedagógia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

200. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – gyógypedagógia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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201. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – gyógypedagógia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

202. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – gyógypedagógia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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203. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gyógypedagógia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

204. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gyógypedagógia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Sporttudomány képzési terület – alapképzések 
A sporttudomány képzési terület alapképzésein (205. ábra) a képzési időn belül sikeresen végzettek 
aránya átlagos mértékű. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál többet haladnak előre 
tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya közel 15 százalékos, valamint a 
képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak több mint 18 százalékát szerzik meg 
átlagosan.  

205. ábra: A sporttudomány képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya, valamint az aktív félévekre számított kredit előrehaladás 
mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén az alapképzések átlagos értékeihez közeli. 
A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban az átlagot meghaladó mértékű. 
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Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, alapképzés 
 

206. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – rekreációszervezés és egészségfejlesztés, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

207. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – rekreációszervezés és egészségfejlesztés, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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208. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – rekreációszervezés és egészségfejlesztés, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

209. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – rekreációszervezés és egészségfejlesztés, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 



126 

210. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – rekreációszervezés és egészségfejlesztés, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

211. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Edző, alapképzés 
 

212. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – edző, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

213. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – edző, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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214. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – edző, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

215. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – edző, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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216. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – edző, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

217. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – edző, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Sportszervező, alapképzés 
 

218. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – sportszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

219. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – sportszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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220. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – sportszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

221. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – sportszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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222. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – sportszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

223. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – sportszervező, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Társadalomtudomány képzési terület – alapképzések 
A társadalomtudomány képzési terület alapképzésein (224. ábra) az átlagot lényegesen meghaladja a 
képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók egyúttal az átlagnál szintén 
többet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya meghaladja 
a 7 százalékot, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak átlagosan 25 
százalékát szerzik meg.  

224. ábra: A társadalomtudomány képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya, valamint az aktív félévekre számított kredit előrehaladás 
mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén az alapképzések átlagos értékeihez közeli. 
A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban még az átlagot is meghaladó mértékű. 
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Kommunikáció- és médiatudomány, alapképzés 
 

225. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – kommunikáció- és médiatudomány, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

226. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – kommunikáció- és médiatudomány, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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227. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – kommunikáció- és médiatudomány, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

228. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – kommunikáció- és médiatudomány, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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229. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – kommunikáció- és médiatudomány, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

230. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – kommunikáció- és médiatudomány, 
alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Nemzetközi tanulmányok, alapképzés 
 

231. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – nemzetközi tanulmányok, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

232. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – nemzetközi tanulmányok, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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233. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – nemzetközi tanulmányok, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

234. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – nemzetközi tanulmányok, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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235. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – nemzetközi tanulmányok, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

236. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – nemzetközi tanulmányok, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Szociális munka, alapképzés 
 

237. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – szociális munka, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

238. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – szociális munka, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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239. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – szociális munka, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

240. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – szociális munka, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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241. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – szociális munka, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

242. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – szociális munka, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Természettudomány képzési terület – alapképzések 
A természettudomány képzési terület alapképzésein (243. ábra) az átlagtól – 13 százalékponttal – 
elmarad a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az 
átlagnál nagyobb mértékben haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal 
rendelkezők aránya közel 7 százalék, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak – szemben a 22 százalékos átlaggal – átlagosan 27 százalékát szerzik meg.  

243. ábra: A természettudomány képzési terület alapképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
meghaladja az átlagot, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az alapképzések 
átlagos értékeihez közeli. Hasonlóképp az átlaghoz közeli értéket mutat mind a lemorzsolódottak, mind 
a sikeresen végzettek esetén a passzív félévvel rendelkezők aránya. 
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Biológia, alapképzés 
 

244. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – biológia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

245. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – biológia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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246. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – biológia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

247. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – biológia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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248. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – biológia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

249. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – biológia, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Földrajz, alapképzés 
 

250. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – földrajz, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

251. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – földrajz, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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252. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – földrajz, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

253. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – földrajz, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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254. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – földrajz, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

255. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – földrajz, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Matematika, alapképzés 
 

256. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – matematika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

257. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – matematika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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258. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – matematika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

259. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – matematika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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260. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – matematika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

261. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – matematika, alapképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Kredit előrehaladás vizsgálata képzésenként – mesterképzések 
A mesterképzések a tanulmányi előrehaladás szempontjából az alap- és osztatlan képzéseknél kevésbé 
kockázatosak (262. ábra): A képzési időn belül végzettek aránya meghaladja a 73 százalékot, a 
lemorzsolódott hallgatók közel 10 százaléka úgy morzsolódik le, hogy a mintatantervhez képest 
kevesebb mint 30 kredithiánya van. A lemorzsolódottak több mint tizede a képzési időn túl morzsolódik 
le, míg a lemorzsolódott hallgatók a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak 
átlagosan közel 24 százalékát teljesítették. 

262. ábra: A mesterképzéseken végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

A mesterképzéseken sikeresen végzettek 23,5 százaléka rendelkezett elismert kredittel, szemben a 
lemorzsolódottak alig 10 százalékával. Kiemelendő, hogy ezzel párhuzamosan a lemorzsolódottak – 
megszerzett kreditekre vonatkozó – kredit előrehaladása aktív félévenként átlagosan (14,24) is alig 
több, mint a fele a sikeres végzettekének (27,73). A lemorzsolódottak körében a passzív félévvel 
rendelkezők aránya azonban meghaladja a 71 százalékot, míg az említett arány alig 7 százalékos az 
alapképzést sikeresen elvégzettek körében. 
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Agrár képzési terület – mesterképzések 
Az agrár képzési terület mesterképzésein (263. ábra) az átlagot – 4 százalékponttal –  meghaladja a 
képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók tanulmányi előrehaladása a 
mesterképzésekre jellemző átlagértékeket közelíti: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 
az átlagnál egy százalékponttal magasabb, miközben a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak – az átlagot megközelítve – 23 százalékát szerzik meg átlagosan.  

263. ábra: Az agrár képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás a mesterképzések 
átlagos értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkezők aránya ugyanakkor nem éri el a 
mesterképzésekre jellemző átlagértékeket. 

 



155 

Növényorvosi, mesterképzés 
 

264. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – növényorvosi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

265. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – növényorvosi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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266. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – növényorvosi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

267. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – növényorvosi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 



157 

268. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – növényorvosi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

269. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – növényorvosi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, mesterképzés 
 

270. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

271. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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272. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

273. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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274. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

275. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Vidékfejlesztési agrármérnöki, mesterképzés 
 

276. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – vidékfejlesztési agrármérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

277. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – vidékfejlesztési agrármérnöki, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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278. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – vidékfejlesztési agrármérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

279. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – vidékfejlesztési agrármérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 
 



163 

280. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – vidékfejlesztési agrármérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

281. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – vidékfejlesztési agrármérnöki, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Államtudományi képzési terület – mesterképzések 
Az államtudományi képzési terület mesterképzésein (282. ábra) az átlagot – 7 százalékponttal – 
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az 
átlagnál kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők 
aránya átlagos, de a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – szemben a 
mesterképzések 24 százalékos átlagával – kevesebb, mint 20 százalékát szerzik meg átlagosan.  

282. ábra: Az államtudomány képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, ugyanakkor az aktív félévekre számított kredit előrehaladás a mesterképzések 
átlagos értékeihez közeli, a sikeresen végzettek esetében azt meg is haladja. A passzív félévvel 
rendelkező lemorzsolódottak aránya az átlagnál alacsonyabb. 
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Közigazgatási, mesterképzés 
 

283. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – közigazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

284. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – közigazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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285. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – közigazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

286. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – közigazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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287. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – közigazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

288. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – közigazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Európai és nemzetközi igazgatás, mesterképzés 
 

289. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – európai és nemzetközi igazgatás, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

290. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – európai és nemzetközi igazgatás, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



169 

291. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – európai és nemzetközi igazgatás, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

292. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – európai és nemzetközi igazgatás, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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293. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – európai és nemzetközi igazgatás, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

294. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – európai és nemzetközi igazgatás, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Bölcsészettudományi képzési terület – mesterképzések 
A bölcsészettudományi képzési terület mesterképzésein (295. ábra) az átlagot közelíti a képzési időn 
belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál kevesebbet haladnak 
előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 2 százalékponttal 
alacsonyabb, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak 22 százalékát 
szerzik meg átlagosan.  

295. ábra: A bölcsészettudományi képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás a mesterképzések 
átlagos értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban még az 
átlagot is meghaladó mértékű. 
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Pszichológia, mesterképzés 
 

296. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – pszichológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

297. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – pszichológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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298. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – pszichológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

299. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – pszichológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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300. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – pszichológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

301. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – pszichológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Történelem, mesterképzés 
 

302. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – történelem, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

303. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – történelem, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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304. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – történelem, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

305. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – történelem, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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306. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – történelem, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

307. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – történelem, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Fordító és tolmács, mesterképzés 
 

308. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – fordító és tolmács, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

309. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – fordító és tolmács, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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310. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – fordító és tolmács, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

311. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – fordító és tolmács, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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312. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – fordító és tolmács, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

313. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – fordító és tolmács, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Gazdaságtudományok képzési terület – mesterképzések 
A gazdaságtudományok képzési terület mesterképzésein (314. ábra) a képzési időn belül sikeresen 
végzettek aránya elmarad az átlagtól. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál többet haladnak 
előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya egy százalékponttal 
magasabb annál, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak átlagosan 
25 százalékát szerzik meg. 

314. ábra: A gazdaságtudományok képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
elmarad az átlagtól, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az mesterképzések 
átlagos értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkezők aránya azonban mindkét fő csoportban 
átlagosnak mondható. 
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Vezetés és szervezés, mesterképzés 
 

315. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – vezetés és szervezés, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

316. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – vezetés és szervezés, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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317. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – vezetés és szervezés, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

318. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – vezetés és szervezés, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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319. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – vezetés és szervezés, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

320. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – vezetés és szervezés, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Pénzügy, mesterképzés 
 

321. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – pénzügy, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

322. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – pénzügy, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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323. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – pénzügy, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

324. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – pénzügy, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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325. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – pénzügy, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

326. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – pénzügy, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Marketing, mesterképzés 
 

327. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – marketing, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

328. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – marketing, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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329. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – marketing, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

330. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – marketing, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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331. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – marketing, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

332. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – marketing, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Informatika képzési terület – mesterképzések 
Az informatika képzési terület mesterképzésein (333. ábra) az átlagot – 5 százalékponttal – alul múlja 
a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnak 
megfelelő mértékben haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők 
aránya 10,5 százalékos, illetve a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – az 
átlagnak megfelelően – 24 százalékát szerzik átlagosan meg.  

333. ábra: Az informatika képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
egyaránt az átlagot jelentősen meghaladó, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás 
az mesterképzések átlagos értékeitől elmarad. A passzív félévvel rendelkezők arányában nincs 
lényeges eltérés az átlagtól. 
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Mérnökinformatikus, mesterképzés 
 

334. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – mérnökinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

335. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – mérnökinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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336. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – mérnökinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

337. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – mérnökinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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338. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – mérnökinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

339. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – mérnökinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Programtervező informatikus, mesterképzés 
 

340. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – programtervező informatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

341. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – programtervező informatikus, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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342. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – programtervező informatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

343. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – programtervező informatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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344. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – programtervező informatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

345. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – programtervező informatikus, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Gazdaságinformatikus, mesterképzés 
 

346. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – gazdaságinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

347. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – gazdaságinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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348. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – gazdaságinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

349. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – gazdaságinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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350. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gazdaságinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

351. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gazdaságinformatikus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Jogi képzési terület – mesterképzések 
A jogi képzési terület mesterképzésein (352. ábra) az átlagot jelentősen, 17 százalékponttal meghaladja 
a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál 
lényegesen kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők 
aránya mindössze 4 százalékos, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak is csak alig több mint 13 százalékát szerzik meg átlagosan.  

352. ábra: A jogi képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya a lemorzsolódottak tekintetében átlag alatti, a sikeresen 
végzettek esetén átlag feletti, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az 
mesterképzések átlagos értékeihez közeli s sikeresen végzettek esetében, a lemorzsolóknál pedig 
kevesebb. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya az átlaghoz közelít, míg a sikeresen 
végzettek körében elmarad attól. 
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Kriminológia, mesterképzés 
 

353. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – kriminológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

354. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – kriminológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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355. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – kriminológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

356. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – kriminológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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357. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – kriminológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

358. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – kriminológia, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, mesterképzés 
 

359. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – munkaügyi és társadalombizotsítási igazgatási, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

360. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – munkaügyi és társadalombizotsítási 
igazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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361. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – munkaügyi és társadalombizotsítási igazgatási, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

362. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – munkaügyi és társadalombizotsítási igazgatási, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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363. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – munkaügyi és társadalombizotsítási igazgatási, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

364. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – munkaügyi és társadalombizotsítási 
igazgatási, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Műszaki képzési terület – mesterképzések 
A műszaki képzési terület mesterképzésein (365. ábra) az átlagot enyhén meghaladja a képzési időn 
belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál kevesebbet haladnak 
előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya alacsonyabb 3 
százalékponttal, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak kevesebb 
mint 19 százalékát szerzik meg átlagosan.  

365. ábra: A műszaki képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
enyhén elmarad az átlagtól, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás a 
mesterképzések átlagos értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkezők aránya szintén átlagosnak 
tekinthető mindkét csoportban. 
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Gépészmérnöki, mesterképzés 
 

366. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – gépészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

367. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – gépészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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368. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – gépészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

369. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – gépészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 



211 

370. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – gépészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

371. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – gépészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Villamosmérnöki, mesterképzés 
 

372. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – villamosmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

373. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – villamosmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



213 

374. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – villamosmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

375. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – villamosmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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376. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – villamosmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

377. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – villamosmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Vegyészmérnöki, mesterképzés 
 

378. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – vegyészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

379. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – vegyészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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380. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – vegyészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

381. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – vegyészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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382. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – vegyészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

383. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – vegyészmérnöki, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Művészet képzési terület – mesterképzések 
A művészet képzési terület mesterképzésein (384. ábra) az átlagot jelentős mértékben, 12 
százalékponttal meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott 
hallgatók is jobban haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 
13 százalékos, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak – szemben a 
24 százalékos átlaggal – 32 százalékát szerzik meg átlagosan.  

384. ábra: A művészet képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
jelentősen meghaladja az átlagot, akárcsak a képzési területre jellemző az aktív félévekre számított 
kredit előrehaladás. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban még az átlagot is 
meghaladó mértékű. 
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Klasszikus hangszerművész, mesterképzés 
 

385. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – klasszikus hangszerművész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

386. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – klasszikus hangszerművész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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387. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – klasszikus hangszerművész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

388. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – klasszikus hangszerművész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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389. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – klasszikus hangszerművész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

390. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – klasszikus hangszerművész, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Tervezőgrafika, mesterképzés 
 

391. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tervezőgrafika, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

392. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tervezőgrafika, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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393. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tervezőgrafika, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

394. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tervezőgrafika, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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395. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tervezőgrafika, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

396. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tervezőgrafika, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Orvos- és egészségtudomány képzési terület – mesterképzések 
Az orvos- és egészségtudomány képzési terület mesterképzésein (397. ábra) az átlagot jelentősen – 15 
százalékponttal –  meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott 
hallgatók azonban az átlagnál kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb 
kredithiánnyal rendelkezők aránya 11 százalékos, ugyanakkor a képzési és kimeneti követelményekben 
szereplő kreditszámnak csak alig 19 százalékát szerzik meg átlagosan.  

397. ábra: Az orvos- és egészségtudomány képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
érdemben meghaladja az átlagot, akárcsak az aktív félévekre számított kredit előrehaladás az említett 
két csoportban. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban még az átlagot is 
meghaladó mértékű, de a sikeresen végzettek körében ugyanakkor átlagon aluli. 

 



226 

Táplálkozástudományi, mesterképzés 
 

398. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – táplálkozástudományi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

399. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – táplálkozástudományi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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400. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – táplálkozástudományi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

401. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – táplálkozástudományi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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402. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – táplálkozástudományi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

403. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – táplálkozástudományi, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Pedagógusképzés képzési terület – mesterképzések 
A pedagógusképzés képzési terület mesterképzésein (404. ábra) az átlagot enyhén – 5 százalékponttal 
– meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az 
átlagnál többet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 12 
százalék, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak is több mint 32 
százalékát szerzik meg átlagosan.  

404. ábra: A pedagógusképzés képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
jelentősen meghaladja az átlagot, akárcsak az aktív félévekre számított kredit előrehaladás. A passzív 
félévvel rendelkezők aránya az átlagot meghaladó mértékű mindkét csoportban. 
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Tanári (5 féléves), mesterképzés 
 

405. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tanári (5 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

406. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tanári (5 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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407. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tanári (5 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

408. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tanári (5 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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409. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tanári (5 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

410. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tanári (5 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Tanári (2 féléves), mesterképzés 
 

411. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tanári (2 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

412. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tanári (2 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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413. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tanári (2 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

414. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tanári (2 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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415. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tanári (2 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

416. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tanári (2 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Tanári (4 féléves), mesterképzés 
 

417. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tanári (4 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

418. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tanári (4 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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419. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tanári (4 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

420. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tanári (4 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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421. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tanári (4 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

422. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tanári (4 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Tanári (3 féléves), mesterképzés 
 

423. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – tanári (3 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

424. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – tanári (3 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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425. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – tanári (3 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

426. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – tanári (3 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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427. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – tanári (3 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

428. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – tanári (3 féléves), mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Sporttudomány képzési terület – mesterképzések 
A sporttudomány képzési terület mesterképzésein (429. ábra) az átlagot – 7 százalékponttal – 
meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az 
átlagnál lényegesen kevesebbet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal 
rendelkezők aránya mindössze 4 százalék, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak is csak alig 17 százalékát szerzik meg átlagosan.  

429. ábra: A sporttudomány képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya a lemorzsolódottak között alacsonyabb, de a sikeresen 
végzettek esetén az átlagnál magasabb, miközben az aktív félévekre számított kredit előrehaladás a 
mesterképzések átlagos értékeihez közeli. A passzív félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya 
azonban még az átlagot is meghaladó mértékű. 
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Rekreáció, mesterképzés 
 

430. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – rekreáció, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

431. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – rekreáció, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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432. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – rekreáció, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

433. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – rekreáció, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 



245 

434. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – rekreáció, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

435. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – rekreáció, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 



246 

Társadalomtudomány képzési terület – mesterképzések 
A társadalomtudomány képzési terület mesterképzésein (436. ábra) az átlagot közelíti a képzési időn 
belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott hallgatók azonban az átlagnál többet haladnak 
előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal rendelkezők aránya 12 százalékos, valamint a 
képzési és kimeneti követelményekben szereplő kreditszámnak is közel 27 százalékát szerzik meg 
átlagosan.  

436. ábra: A társadalomtudomány képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
a mesterképzéses átlaghoz közeli, akárcsak az aktív félévekre számított kredit előrehaladás. A passzív 
félévvel rendelkező lemorzsolódottak aránya azonban az átlagot meghaladó mértékű. 
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Nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 
 

437. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

438. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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439. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

440. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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441. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

442. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – nemzetközi tanulmányok, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Kommunikáció- és médiatudomány, mesterképzés 
 

443. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – kommunikáció- és médiatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

444. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – kommunikáció- és médiatudomány, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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445. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – kommunikáció- és médiatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

446. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – kommunikáció- és médiatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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447. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – kommunikáció- és médiatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

448. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – kommunikáció- és médiatudomány, 
mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Politikatudomány, mesterképzés 
 

449. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – politikatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

450. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – politikatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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451. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – politikatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

452. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – politikatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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453. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – politikatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

454. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – politikatudomány, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Természettudomány képzési terület – mesterképzések 
A természettudomány képzési terület mesterképzésein (455. ábra) az átlagot jelentősen, közel 7 
százalékponttal meghaladja a képzési időn belül sikeresen végzettek aránya. A lemorzsolódott 
hallgatók is az átlagnál többet haladnak előre tanulmányaikkal: A 30-nál kisebb kredithiánnyal 
rendelkezők aránya 14 százalékos, valamint a képzési és kimeneti követelményekben szereplő 
kreditszámnak – az átlagot 4,5 százalékponttal meghaladva – 28,5 százalékát szerzik meg átlagosan.  

455. ábra: A természettudomány képzési terület mesterképzésein végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az elismert kredittel rendelkezők aránya mind a lemorzsolódottak, mind a sikeresen végzettek esetén 
a mesterképzéses átlagnak megfelelő, miként az aktív félévekre számított kredit előrehaladás is. A 
passzív félévvel rendelkezők arányában sem jelenik meg nagyobb eltérés az átlagtól. 

 

 



257 

Biológus, mesterképzés 
 

456. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – biológus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

457. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – biológus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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458. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – biológus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

459. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – biológus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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460. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – biológus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

461. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – biológus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Geográfus, mesterképzés 
 

462. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – geográfus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

463. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – geográfus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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464. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – geográfus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

465. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – geográfus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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466. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – geográfus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

467. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – geográfus, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Vegyész, mesterképzés 
 

468. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – vegyész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

469. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – vegyész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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470. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – vegyész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

471. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – vegyész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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472. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – vegyész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

473. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – vegyész, mesterképzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Kredit előrehaladás vizsgálata képzésenként – osztatlan képzések 
Az osztatlan képzések a tanulmányi előrehaladást tekintve a mesterképzéseknél kockázatosabbnak, az 
alapképzéseknél kevésbé kockázatosabbnak tekinthetők (474. ábra): A képzési időn belül végzettek 
aránya 64,5 százalék. A lemorzsolódott hallgatóknak azonban mindössze fél százaléka morzsolódik úgy 
le, hogy a mintatantervhez képest kevesebb mint 30 kredithiánya van. A lemorzsolódott hallgatók alig 
2 százaléka morzsolódik le a képzési időn túl, miközben a képzési és kimeneti követelményekben 
szereplő kreditszámnak átlagosan 19 százalékát teljesítették. 

474. ábra: Az osztatlan képzéseken végzettek tanulmányi előrehaladási adatai 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

Az osztatlan képzéseken sikeresen végzettek közel 25 százaléka rendelkezett elismert kredittel, 
szemben a lemorzsolódottak alig 12 százalékával. Ezzel párhuzamosan a lemorzsolódottak – 
megszerzett kreditekre vonatkozó – kredit előrehaladása aktív félévenként átlagosan (16,53) is alig 
háromötöde a sikeres végzettekének (27,84). A lemorzsolódottak körében a passzív félévvel 
rendelkezők aránya azonban eléri az 58 százalékot, míg az említett arány mindössze 13 százalékos az 
alapképzést sikeresen elvégzettek körében. 
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Általános orvos, osztatlan képzés 
 

475. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – általános orvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

476. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – általános orvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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477. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – általános orvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

478. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – általános orvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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479. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – általános orvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

480. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – általános orvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Jogász, osztatlan képzés 
 

481. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

482. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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483. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

484. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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485. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

486. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Gyógyszerész, osztatlan képzés 
 

487. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

488. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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489. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

490. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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491. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

492. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – jogász, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Fogorvos, osztatlan képzés 
 

493. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – fogorvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

494. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – fogorvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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495. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – fogorvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

496. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – fogorvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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497. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – fogorvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

498. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – fogorvos, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Építészmérnöki, osztatlan képzés 
 

499. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – építészmérnöki, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

500. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – építészmérnöki, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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501. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – építészmérnöki, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

502. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – építészmérnöki, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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503. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – építészmérnöki, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

504. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – építészmérnöki, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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Állatorvosi, osztatlan képzés 
 

505. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak alapadatai – állatorvosi, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

506. ábra: Sikeresen végzettek és lemorzsolódottak tanulmányi előrehaladása – állatorvosi, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

 

 

 

 



283 

507. ábra: Sikeresen végzettek adatai és elismert kredittel rendelkezés – állatorvosi, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

508. ábra: Sikeresen végzettek adatai képzési időn belül és túl – állatorvosi, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 
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509. ábra: A lemorzsolódott hallgatók aktív féléveinek megoszlása – állatorvosi, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 

 

510. ábra: Megszerzett kreditek megoszlása a lemorzsolódott hallgatók körében – állatorvosi, osztatlan képzés 

 
Forrás: Felsőoktatási Információs Rendszer 


