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Összefoglaló 

1. Kutatásunk során harminc magyar állami gimnázium végzős diákjait kérdeztük meg 

továbbtanulási szándékaikról. A kérdőívet kizárólag azon gimnáziumokban kerültek 

kitöltésre, amelyek a 2013-as Országos kompetenciamérésen a régiójukon belüli rangsoron a 

felső egyharmadba kerültek, vagyis amelyek a legjobb teljesítményt nyújtottak (a minta 

kialakításáról a 1. számú melléklet tájékoztat bővebben). A kérdőívet 16 kimagaslóan jó 

gimnázium (6 közép-magyarországi, 5 dunántúli és 5 alföldi és északi régióbeli) és 14 jó 

gimnázium (4 közép-magyarországi, 5 dunántúli és 5 alföldi és északi régióbeli) tanulói 

töltötték ki, összesen 770 fő (a kimagaslóan jó és jó gimnáziumok megkülönböztetéséről 

lásd az 1. számú mellékletet). 

2. A mintába bekerült – vagyis a kompetenciamérés alapján a legjobb hazai 

gimnáziumokba járó – tanulók többségének apja felsőfokú iskolai végzettségű és magas 

munkaerő-piaci státuszú (55% és 63%). Ez az eredmény a társadalmi 

egyenlőtlenségeknek a magyar iskolarendszeren keresztül történő újratermelődésére 

utal. 

3. A megkérdezett végzős gimnazisták jelentős többsége (91%, 702 fő) tovább szeretne 

tanulni az érettségi után. A továbbtanulni szándékozók félévi tanulmányi 

átlageredménye átlagosan 4,40, míg a többieké csak 3,78. A legnépszerűbb 

továbbtanulási irányok a gazdasági (23%), a műszaki (22%), a pedagógia és tanárképzés 

(14%), továbbá az orvostudományi (13%) pályára is sokan készülnek (lásd az 1. ábrát). 
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1. ábra: A gimnazisták továbbtanulási szándékai tudományterület szerint (százalék), 

2015 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 

 

4 A továbbtanulni szándékozó megkérdezettek döntő többsége (98%) hazai 

főiskolára vagy egyetemre felvételizik. A hazánkban továbbtanulni szándékozó 

megkérdezettek elsősorban fővárosi egyetemekre és főiskolákra szeretnének bekerülni. 

Az első három jelentkezési helyen a diákok több, mint fele (52%) kizárólag budapesti 

intézményt jelölt meg, míg közel egyötödük (21%) csak vidéki intézményt, nagyjából 

egynegyedük (27%) pedig fővárosi és vidéki helyre is leadta jelentkezését (lásd a 2. 

ábrát). Az eredmények azt mutatják, hogy a fővárosi intézményeket jellemzően azok a 

diákok célozzák meg, akik a jobb tanulmányi eredményt értek el, akiknek apja magasabb 
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2. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

megoszlása aszerint, hogy fővárosi és/vagy vidéki intézménybe adták le 

jelentkezésüket (százalék), 2015 

 

 5. Az eredmények azt mutatják, hogy még a legjobb hazai gimnáziumok tanulóinak is 

mindössze 5%-a adja be / adta be jelentkezését külföldi felsőoktatási intézménybe (is). A 

külföldre jelentkező 34 fő jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, mint azok, akik 

csak hazai főiskolára vagy egyetemre jelentkeztek. Apjuk jellemzően felsőfokú 

végzettségű, vezető beosztású, szellemi foglalkozású, vagy vállalkozó. Legtöbbjük 

tandíjmentes intézménybe felvételizik és sokan közülük hosszú távon is szeretnének 

külföldön maradni. A legnépszerűbb célország az Egyesült Királyság, majd Dánia és 

Ausztria következik. A legtöbben azért döntöttek a külföldi továbbtanulás mellett, mert 

úgy vélik, külföldön több lehetőségük lesz, jobb munkájuk és magasabb életszínvonaluk.  

6. A külföldi intézményekbe felvételiző diákok többsége csupán néhány gimnáziumból 

került ki, amit magyarázhat a migráció hálózatelméleti megközelítése, mely szerint a 

kivándorlás költségeit és kockázatait csökkentik a társadalmi és információs hálózatok, 

aminek eredményeképpen a migráció lehetősége vonzóbbá válik. Vagyis a külföldre 

51,9

20,9

27,2

0

10

20

30

40

50

60

csak fővárosi intézmény csak vidéki intézmény fővárosi és vidéki intézmény is

Forrás: GVI (N=685)



 

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

9/45 
 

Hol szeretnék továbbtanulni? - 2015 

felvételiző diákok számára kisebb pénzügyi, pszichológiai és információs költséggel, 

illetve kevesebb kockázattal jár, és ezáltal felerősíti a migrációs folyamatot, ha többen 

felvételiznek külföldre vagy, ha az adott gimnázium korábbi évfolyamainak diákjai 

közül már vannak olyanok, akik külföldön tanulnak. Ez tehát azt jelenti, hogy leginkább 

azokból a gimnáziumokból érdemes külföldre jelentkezni, ahol már a korábbi 

évfolyamok tanulói „kitaposták az utat” vagy azokból, ahol egyszerre több diák dönt a 

külföldi továbbtanulás mellett.  

Lényeges, hogy a migráció egy önmagát erősíti folyamat: egy-egy új migráns csökkenti a 

további migráció költségeit rokonai és ismerősei számára, és ezért néhányan közülük a 

kiköltözés mellett döntenek, akik miatt tovább nő a származási országban azoknak a 

köre, akiknek van kapcsolata a célországgal és így újabb emberek számára csökken a 

migráció költsége, akik közül néhányan a kiköltözés mellett döntenek és így tovább. 

Ezek alapján az várható, hogy azokban a gimnáziumokban, amelyekben megindul a 

migrációs folyamat, ott folyamatosan nőni fog a külföldi továbbtanulás mellett döntő 

diákok száma, mivel egyre több diáknak lesz olyan rokona vagy ismerőse a 

kapcsolathálójában, aki külföldön tanul. 

7. A diákok körében a legnépszerűbb célországok közé tartozik az Egyesült Királyság és 

Ausztria. A két ország felsőoktatási intézményeibe felvételt nyert hallgatókra vonatkozó 

statisztikái szintén azt támasztják alá, hogy az alapképzés szintjén egyelőre nincs szó 

tömeges továbbtanulási célú migrációról. Az elmúlt két évben az osztrák állami 

egyetemek alap- és osztatlan képzéseire, illetve az angliai egyetemek alapképzéseire is 

mintegy 500 főt vettek fel. Ehhez képest a 2014-es tanév tavaszi érettségi 

vizsgaidőszakában 83.000 „végzős" középiskolás tett ún. „rendes" érettségit és 106.000 fő 

volt a felsőoktatásba jelentkezők száma a 2014-es általános felvételi eljárásban, vagyis a 

két országba együttesen továbbtanuló diákok száma is csak nagyon csekély arányát teszi 

ki a végzős, illetve a továbbtanulni szándékozó diákoknak. 
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3. ábra: Az angliai egyetemek BA képzéseire felvételt nyert magyar diákok számának 

alakulása 2006 és 2014 között (fő) 

 

 
Az adatok forrása: http://www.ucas.com/data-analysis/data-resources 

 

Azt a megállapítást, miszerint a magyar diákok jelentős számban készülnek külföldi 

továbbtanulásra, sem a jelen felmérés eredményei, sem az angliai, sem az osztrák 

egyetemekre vonatkozó statisztikák nem támasztáják alá. Ennek hátterében részben az 

állhat, hogy a gimnáziumokból történő továbbtanulási célú migráció jelenleg – nagy 

valószínűséggel – kis számú intézményből történik, amely folyamatot egy a jelen 

kutatáshoz hasonló mintavételen alapuló felméréssel nem lehet megragadni. Másrészt, a 

különböző migrációt mérő kérdőíves kérdések eltérnek abban, hogy mennyire képesek a 

ténylegesen kiköltözni, illetve kivándorolni szándékozókat elkülöníteni azoktól, akik 

csupán kevésbé megalapozott szándékaikra, álmaikra gondolnak, és ezekre reflektálnak 

a kérdés megválaszolásakor. A GVI által alkalmazott továbbtanulási célú migrációra 
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jelentkezési határidők környékén, amelyek biztosítják, hogy csak azokat tekintsük 

potenciális migránsnak, akiknek valóban szándékában áll külföldön továbbtanulni: akik 

már jelentkeztek is külföldi felsőoktatási intézménybe.  

Mindezek ellenére figyelembe kell venni azt is, hogy az osztrák és az angliai egyetemek 

statisztikái azt mutatják, hogy a magyar hallgatók száma növekvő tendenciájú az elmúlt 

években. Emellett a migráció – ahogyan ezt korábban írtuk – egy öngerjesztő folyamat, 

vagyis nem zárhatjuk ki azt, hogy akár a közeljövőben jelentősen tovább fog nőni a 

külföldön továbbtanuló magyar diákok száma. 

8. A továbbtanulni nem szándékozó 66 fő többsége (40 fő) szakmát szeretne szerezni 

szakközépiskolában vagy OKJ-s tanfolyamon. Külföldön vállalna munkát 21 fő, 

Magyarországon pedig 13 fő, 15 fő szeretne nyelvet tanulni. 

9. A gimnáziumokat a magyarországi nagyrégiók és a gimnáziumok 2013-as Országos 

kompetenciamérési eredménye szerint csoportokba soroltuk. Ezeket megvizsgálva az derül 

ki, hogy a legmagasabb továbbtanulásai arányok a közép-magyarországi jó (98,8%), a 

kimagaslóan jó (95,6%), valamint a dunántúli kimagaslóan jó (97,8%) gimnáziumok 

tanulóit jellemzik. A legalacsonyabb továbbtanulási arányt (81,6%) az alföldi és északi jó 

gimnáziumokban kaptuk. 

10. A Magyarországra jellemző regionális egyenlőtlenségek a továbbtanulási irányokban 

is tetten érhetők. Ezt mutatja, hogy a kimagaslóan jó gimnáziumok tanulói közül a 

közép-magyarországi régió esetében a diákok 82%-a kizárólag a nagyobb presztízsű, 

fővárosi egyetemekre jelentkezett, a dunántúli régió esetében ez az arány 57%, míg a 

leginkább elmaradott északi és alföldi régió esetében csupán 39%. E téren a jó 

gimnáziumok tanulói esetében is jelentős eltérés figyelhető meg: a közép-magyarországi 

régióból a diákok 68%-a, a dunántúli régióból 38%-a, míg az alföldi és északi régióból 

csupán 17%-a igyekszik fővárosi főiskolára vagy egyetemre bekerülni. Kizárólag vidéki 

egyetemre a legnagyobb arányban az alföldi és északi régióbeli kimagaslóan jó (37%) és 

jó (63%) gimnáziumok tanulói jelentkeztek. Ez a továbbtanulási irány jellemző még a 

dunántúli régió jó gimnáziumainak diákjaira: 25%-uk jelentkezett csak vidéki 
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felsőoktatási intézménybe.  Viszont a közép-magyarországi régió kimagaslóan jó (1%) és 

jó (2,5%) gimnáziumainak, illetve a dunántúli régió kimagaslóan jó (6%) 

gimnáziumainak tanulói nagyon csekély arányban adták be jelentkezésüket kizárólag 

vidéki intézményekbe. (lásd az 5. ábrát). Külföldi intézménybe a legnagyobb számban a 

közép-magyarországi és a dunántúli régió kimagaslóan jó gimnáziumainak tanulói 

jelentkeztek / fognak jelentkezni.  

 

4. ábra: A továbbtanulni szándékozó végzős gimnazisták továbbtanulási tervei 

iskolatípus szerint (százalék), 2014 
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 Bevezetés 

Az oktatással kapcsolatos kérdések a társadalom újratermelődésének alapfolyamatait 

érintik, emellett szorosan összefüggnek a munkaerőpiac működésével is. Ezért tartjuk 

fontosnak azt, hogy minél jobban megismerjük a gimnazisták továbbtanulási szándékait 

és az azokra ható tényezőket. 

A legfrissebb előzetes statisztikák szerint Magyarországon a 2014/2015-ös tanévben 

a gimnáziumokban tanulók száma 182 ezer főre tehető1. A 2014/15-ös tanév tavaszi 

érettségi vizsgáján pedig 79.000 végzős középiskolás vett részt.2 2015-ben 105.616 fő 

jelentkezett valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, ez némi csökkenést 

jelent a tavalyi évhez képest, amikor 106.157 fő adta be jelentkezését3. Az elmúlt években 

jelentős visszaesést mutattak az adatok: 2011-ben még 140 ezren, majd 2012-ben 110 

ezren, 2013-ban pedig mindössze 95,5 ezren jelentkeztek felsőfokú képzésre az 

országban. 

A jelen kutatás célja az, hogy egy, a végzős gimnazisták körében folytatott 

adatfelvételre alapozva képet kapjunk a diákok továbbtanulási szándékairól és azzal, 

hogy e szándékok mennyire változnak a gimnáziumok és a tanulók néhány jellemzője 

szerint. A kutatás a 2013-ban és 2014-ben elvégzett hasonló adatfelvételek4 nyomdokain 

halad azzal az eltéréssel, hogy az idei mintába kizárólag olyan gimnáziumok kerültek be, 

amelynek diákjai a 2013-as Országos kompetenciamérésen5 relatíve jól teljesítettek (A 

vizsgálat módszerét bővebben lásd az 1. Mellékletben.). 

                                                      

1 Forrás: KSH (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi004.html) 
2 Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kozneveleseert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/tajekoztato-a-2015-evi-majus-juniusi-erettsegi-vizsgakrol 
3 Forrás: felvi.hu 
(http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/jelentkezok_es_felvettek/2014A_jelentkezok?itemNo
=1&command=sso&token=3465ca5758e8b636617363af5923e631, 
http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/jelentkezok_es_felvettek/2014A_jelentkezok?itemNo
=1&command=sso&token=3465ca5758e8b636617363af5923e631) 
4 Lásd: http://gvi.hu/kutatas/10/hol_szeretnek_tovabbtanulni, 
http://gvi.hu/kutatas/73/hol_szeretnek_tovabbtanulni 
5 Lásd: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras 
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A kutatási cél megvalósítása érdekében egy rövid önkitöltős kérdőívet állítottunk 

össze (lásd a 2. Mellékletben) és a gimnáziumok két jellemzője alapján kiválasztott mintát 

kerestük fel.6 (A vizsgálat módszerét bővebben lásd az 1. Mellékletben.) Az adatfelvételre 

2015. március 23. és április 10. között került sor. A kvótás módszerrel kiválasztott 

harminc budapesti és vidéki gimnáziumban a diákok papír alapú kérdőívet töltöttek ki. 

Eredményeink 770 gimnazista válaszain alapulnak. 

E kutatás egy jövőbeli kutatássorozat próbavizsgálatának is tekinthető. Egy, a 

gimnáziumok középiskolai rangsorban elfoglalt helyét, a területi szempontokat és a 

végzettek számát szem előtt tartó, nagymintás és országos reprezentatív vizsgálat már 

pontos és torzítatlan eredményt adna a magyar állami gimnáziumokban tanulók 

továbbtanulási szándékairól és e szándékok változásáról. 

Az elemzés első két fejeztében néhány általános eredményt közlünk a vizsgált 

gimnazisták családi hátterével, tanulmányi eredményeivel és nyelvtudásával 

kapcsolatban. A harmadik részben a továbbtanulási terveket elemezzük. A negyedik 

fejezetben a külföldi felsőoktatási intézményekbe felvételizők elképzeléseiről nyújtunk 

rövid áttekintést. Az ötödik részben a „kimagaslóan jó” és „jó” gimnáziumok diákjainak 

továbbtanulási terveit hasonlítjuk össze. A tanulmányt a főbb következtetések 

összefoglalásával zárjuk. 

  

                                                                                                                                                                              

 

6 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kutatásban résztvevő gimnáziumok igazgatóinak, tanárainak és 
diákjainak a kutatás során nyújtott segítségükért. 



 

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

15/45 
 

Hol szeretnék továbbtanulni? - 2015 

 

1. A tanulók családi háttere 

A továbbtanulási tervek kialakulásában és megvalósulásában a diákok családi háttere 

meghatározó jelentőséggel bír, ezért először röviden bemutatjuk a vizsgálatban résztvevő 

tanulók néhány szocio-demográfiai jellemzőjét. 

A mintába bekerült – vagyis a kompetencia felmérés alapján a legjobb hazai 

gimnáziumokba járó – tanulók döntő többségének (55%) apja felsőfokú végzettségű, 

negyedük (25%) apja érettségizett, közel egyötödüknek (18%) szakmunkás végzettségű, 

míg mindössze 2% azok aránya, akiknek az apja legfeljebb nyolc osztályos végzettséggel 

rendelkezik (lásd 1.1. ábra). 

1.1. ábra: A gimnazisták megoszlása az apa iskolai végzettsége szerint (százalék), 2015 
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A diákok közel kétharmadának (62,9%) apja magas munkaerő-piaci státusszú: 31% apja 

önálló vagy vállalkozó, 18%-é vezető beosztású, 14%-é pedig szellemi foglalkozású. A 

diákok mindössze 15%-ának az apja szakmunkás, 11%-é irodai alkalmazott. Nagyjából 

minden tizedik (9,8%) tanuló apjának alacsony a munkaerő-piaci státusza: 4,5%-uknak az 

apja egyéb okból nem dolgozik, 2%-é betanított vagy segédmunkás, 2%-é munkanélküli, 

1%-é alkalmi munkát végez, szintén 1%-é pedig közmunkás (lásd 1.2. ábra). 

1.2. ábra: A gimnazisták megoszlása az apa foglalkozása szerint (százalék), 2015 
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bejutni, de legnagyobb arányban a felsőfokú végzettségű és magas munkaerő-piaci 

státuszú apák gyermekei járnak e gimnáziumokba. 

A jövedelmi helyzet mutatójaként azt vizsgáltuk, hogy az elmúlt öt évben a diákok 

milyen aránya járt olyan külföldi utazáson, amelyet nem az iskolája szervezett. A 

megkérdezettek 17,7%-a nem járt így külföldön, 49,5%-a egy-három alkalommal, míg 

32,8%-a több, mint három alkalommal járt külföldön az elmúlt öt évben. Az apa iskolai 

végzettsége szerinti bontásban azt láthatjuk, hogy az iskolai végzettség emelkedésével nő 

azon tanulók aránya, akik több alkalommal jártak külföldön (lásd 1.3. ábra). 

1.3. ábra: A gimnazisták megoszlása annak mentén, hogy milyen gyakran jártak 

külföldön az elmúlt öt évben az apa iskolai végzettsége szerint (százalék), 2015 
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2. Tanulmányi eredmények, nyelvtudás 

 

A megkérdezett végzős gimnazisták 2%-ának legfeljebb 3,0-es tanulmányi átlaga 

volt félévkor a 2014/15-ös tanévben, 6%-uknak 3,1 és 3,5 közötti, 18%-uknak 3,6 és 4,0 

közötti, 34%-uknak 4,1 és 4,5 közötti, 40%-uknak pedig 4,6 és 5,0 közötti. Utóbbiak közül 

10%-uk kitűnő volt ebben a félévben. Az összes válaszadó átlagos eredménye 4,34. 

A megkérdezett gimnazisták döntő többsége (95%) tanul vagy tanult angolul. 

Németül 53%-uk tud, franciául 11%-uk, olaszul 7%-uk, spanyolul pedig 5%-uk. Oroszul 

csak 4%-uk beszél, 5%-uk pedig egyéb nyelvet is megjelölt (pl. szlovák, japán, arab) (lásd 

a 2.1. ábrát). 

2.1. ábra: A gimnazisták megoszlása nyelvtudás szerint (százalék), 2015 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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3. Továbbtanulási tervek 

A harminc gimnáziumban megkérdezett 770 tanuló jelentős többsége (91%, 702 fő) 

tovább szeretne tanulni az érettségi után és mindössze 9%-uk (66 fő) jelezte, hogy nem 

tanulna tovább.  

Az adatok azt mutatják, hogy a fiúk 89%-a tervez továbbtanulni, a lányoknak pedig 

93%-a. A továbbtanulni szándékozók félévi tanulmányi átlaga 4,40 volt, míg a többieké 

csak 3,78. A továbbtanulási szándékra a családi háttér is hat: a megkérdezettek 

édesapjának vagy gondviselőjének legmagasabb iskolai végzettségét megvizsgálva 

láthatjuk, hogy a felsőfokú végzettségű apák gyermekeinek 95%-a tovább szeretne 

tanulni, míg ez az arány 88% az érettségizett, 86% a szakmunkásképzőt végzett és csak 

73% a legfeljebb 8 általánost végzett apák gyermekei körében (lásd a 3.1. ábrát). Az apa 

munkaerő-piaci státusza szintén összefüggésben van a továbbtanulási szándékokkal. Az 

önálló vagy vállalkozó (93%), a vezető beosztású (91%), a szellemi foglalkozású (98%) és 

az irodai alkalmazott (96%) apák gyermekei között 91% és 98% közötti továbbtanulási 

arányt látunk. A szakmunkás édesapák gyermekeinek 83%-a szeretne továbbtanulni. A 

többi, kevésbé kedvező munkaerő-piaci státusz csoportba7 mindössze 79 tanuló édesapja 

tartozik, az ő gyermekeik 85%-a szeretne továbbtanulni. 

  

                                                      

7 segédmunkás vagy betanított munkás; őstermelő; alkalmi munkákat végez, nincs állandó munkahelye; 

közmunkás; munkanélküli;  más okból nem dolgozik 
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3.1. ábra: A továbbtanulni szándékozó gimnazisták aránya az apa iskolai végzettsége 

szerint (százalék), 2015 
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A továbbtanulni nem szándékozók többsége (40 fő) szakmát szeretne szerezni 

szakközépiskolában vagy OKJ-s tanfolyamon (lásd a 3.2. ábrát). Külföldön vállalna 

munkát 21 fő, Magyarországon pedig 13 fő.  15 fő szeretne nyelvet tanulni, 6 főnek egyéb 

terve van. A megkérdezett végzős diákok közül 6 fő nem tudja, vagy nem szeretne 

válaszolni arra, hogy mit szeretne csinálni érettségi után. Mindössze 4 fő szeretne 

gyermeket vállalni, hárman az érettségire, felvételire fognak tanulni. Csupán néhány fő 

szeretne Magyarországon vagy külföldön vállalkozást indítani. (A megkérdezettek több 

válaszlehetőséget is megjelölhettek.) 

3.2. ábra: A továbbtanulni nem szándékozók gimnazisták tervei (fő), 2015 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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A továbbtanulni szándékozók között a legnépszerűbbek a gazdasági (23%), a 

műszaki (22%), és a pedagógia, tanárképzés (14%) karok. Emellett orvosi pályára is 

sokan készülnek (13%). A középmezőnyben találjuk a természettudományi, a bölcsészeti, 

a jogi és a társadalomtudományi karokat (12-9%). A megkérdezettek 5% és 8% közötti 

aránya választotta az informatika, a pszichológiai, az agrár, illetve a művészeti pályát. A 

legkevésbé a közszolgálati, rendészeti, valamint a sport és egészségtudományi szakok 

népszerűek a megkérdezettek körében (lásd a 3.3. ábrát). (A megkérdezettek több 

válaszlehetőséget is megjelölhettek.) 

3.3. ábra: A gimnazisták továbbtanulási szándékai tudományterület szerint (százalék), 

2015 

 
Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 

 
A továbbtanulni szándékozó fiúk körében jóval népszerűbbek a műszaki és az 

informatikai karok (rendre 36% és 16% választotta), mint a lányok között (rendre 14% és 

4%). A lányok gyakrabban felvételiznek a pedagógiai (20%), a bölcsészettudományi 
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(16%) és a pszichológia (11%) karokra, mint a fiúk (rendre 5%, 6% és 2%). A legmagasabb 

tanulmányi átlagot (4,5-4,6) azok körében mértük, akik a jogi, orvostudományi, illetve a 

pszichológiai karokra felvételiztek, a legalacsonyabbat (4,2-4,3) pedig azok között, akik 

agrár, informatikai, művészeti, pedagógiai vagy társadalomtudományi területre 

felvételiztek. 

A továbbtanulni szándékozó 702 fő 97,5%-a (685 fő) hazai felsőoktatási 

intézménybe, 4,8%-a (34 fő) pedig külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezett. A 

külföldre felvételizők többsége (27 fő) magyar intézményt is megjelölt.   
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4. A haza intézményekbe felvételizők tervei 

A hazánkban továbbtanulni szándékozó megkérdezettek elsősorban fővárosi 

egyetemekre és főiskolákra szeretnének bekerülni. A diákok több, mint fele (51,9%) 

kizárólag budapesti intézményt jelölt meg, míg nagyjából egyötödük (20,9%) csak vidéki 

intézményt, nagyjából egynegyedük (27,2%) pedig fővárosi és vidéki helyre is leadta 

jelentkezését (lásd 4.1. ábra). 

4.1. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

megoszlása aszerint, hogy fővárosi és/vagy vidéki intézménybe adták le 

jelentkezésüket (százalék), 2015 

 

Ha külön vizsgáljuk a diákok első három jelentkezési helyét, akkor azt állapíthatjuk 

meg, hogy első helyen nagyjából háromnegyedük (74,1%) budapesti főiskolát vagy 

egyetemet jelölt meg, míg csupán 25,9%-uk választott vidéki intézményt. Második helyen 

63,0%-uk jelölt meg fővárosi intézményt, 37,0%-uk pedig vidékit, harmadik helyen 

55,8%-ra csökken a budapesti egyetemet vagy főiskolát választók aránya, a vidéki 

intézményt választóké pedig 44,2%-ra emelkedik (lásd 4.2. ábra)..  
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4.2. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták által első 

három helyen megjelölt budapesti, illetve vidéki intézmények megoszlása (százalék), 

2015 

 

 

Nemek szerinti bontásban azt láthatjuk, hogy a fiúk (56,5%) kicsit nagyobb 

arányban jelöltek meg kizárólag fővárosi intézményt, mint a lányok (52,3%). A csak 

vidékre jelentkezők esetében éppen fordított a helyzet: a lányok 21,1%-a, míg a fiúk 

17,5%-a döntött így. Viszont a fővárosi és vidéki intézményt is megjelölők esetében a 

nemek aránya (fiúk: 26,0%, lányok: 26,6%) közel azonos (lásd a 4.3. ábrát). 
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4.3. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

megoszlása aszerint, hogy fővárosi és/vagy vidéki intézménybe adták le 

jelentkezésüket nemenként (százalék), 2015 

 

 

Ha a három jelentkezési helyet külön vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy mind az 

első (fiúk: 78%, lányok: 72%), mind a második helyen (fiúk: 68%, lányok: 60%) a fiúk 

nagyobb arányban jelöltek budapesti intézményt, mint a lányok. A harmadik helyen 

viszont majdnem kiegyenlítődnek az arányok: a fiúk 57%-a, a lányok 55%-a jelölt meg 

budapesti egyetemet vagy főiskolát (lásd a 4.4. ábrát). 
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4.4. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták által első 

három helyen megjelölt budapesti, illetve vidéki intézmények megoszlása nemek 

szerint (százalék), 2015 

 

 

Az eredményekből az is látható (lásd a 4.1. táblázatot), hogy minél magasabb a 

diákok apjának iskolai végzettsége, annál nagyobb arányban felvételiznek budapesti 

főiskolára vagy egyetemre. A felsőfokú végzettségű apák gyermekeinek többsége (61,8%) 

kizárólag fővárosi intézményt jelölt meg, több, mint negyedük (27,3%) mindkét típusú 

intézményt megjelölt, és csupán 10,9%-uk jelentkezett kizárólag vidéki intézménybe. Az 

érettségizett apák gyermekeinek közel fele (45,4%) készül csak budapesti egyetemre vagy 

főiskolára, egynegyedük (26,7%) mindkét helyre jelentkezett, és szintén egynegyedük 

(27,9%) csak vidékre. Az előző két csoporttól eltérően a szakmunkásképzőt végzett apák 

gyermekei legnagyobb arányban (42,1%) kizárólag vidéki egyetemre vagy főiskolára 

készülnek. 29,0%-uk jelölt meg csak budapesti intézményt, szintén 29,0%-uk pedig 

Budapestre és vidékre is jelentkezett. A legfeljebb 8 osztályt végzett szülők gyermekei 

legnagyobb arányban (60,0%) csak vidéki intézményt jelöltek meg, 30,0%-uk kizárólag 
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fővárosi főiskolára vagy egyetemre készül, míg 10,0%-uk mindkét típusú intézményt 

megjelölte. 

4.1. táblázat: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

megoszlása aszerint, hogy fővárosi és/vagy vidéki intézménybe adták le 

jelentkezésüket az apa iskolai végzettsége szerint (százalék), 2015 

 

  
legfeljebb 
8 általános 

szakmunkás-
képző érettségi 

felsőfokú 
végzettség 
(főiskola, 

egyetem, PhD) 

csak fővárosi 
intézmény 

30,0 29,0 45,4 61,8 

csak vidéki 
intézmény 

60,0 42,1 27,9 10,9 

fővárosi és 
vidéki 
intézmény is 

10,0 29,0 26,7 27,3 

Összes 
esetszám 

10 107 165 377 

 

Az apa munkaerő-piaci státusza szerinti bontás azt mutatja, hogy a vezető beosztású, 

a szellemi foglalkozású, az önálló vagy vállalkozó és az irodai alkalmazott apák 

gyermekei felvételiznek a legnagyobb arányban budapesti főiskolákra vagy 

egyetemekre. A szakmunkás apák gyermekei pedig az előző csoportoknál jelentősen 

kisebb arányban jelöltek meg csak fővárosi intézményt. (A többi foglalkozási csoportnál 

az esetszámok nagyon alacsonyak.) 
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A továbbtanulási tervek vizsgálatakor érdemes figyelembe venni a diákok 

tanulmányi eredményeit is, mivel ez nagy mértékben befolyásolhatja a továbbtanulási 

szándékokat és a felvételi eredményét is. 

A hazai felsőoktatási intézményekbe felvételiző gimnazisták adataiból azt láthatjuk, 

hogy jellemzően a jobb tanulók csak budapesti felsőoktatási intézményekbe jelentkeztek: 

tanulmányi átlaguk 4,46 volt. Tőlük kis mértékben maradnak el azok, akik budapesti és 

vidéki intézménybe is jelentkeztek (4,40-es átlaggal). A kizárólag vidéki egyetemekre és 

főiskolákra a kevésbé jól tanuló diákok felvételiztek, akiknek tanulmányi átlaga 4,27 volt 

(lásd a 4.5. ábrát). 

4.5. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták átlagos 

tanulmányi átlaga, 2015 
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Eredményeink arra utalnak, hogy a jobb anyagi körülmények között élő diákok 

nagyobb arányban felvételiznek kizárólag fővárosi intézménybe, mint a kevésbé jó 

anyagi helyzetű diákok. A tanulók családjának anyagi helyzetének összehasonlítására 

alkalmazott egyik indikátorunk az volt, hogy a megkérdezett az elmúlt öt évben hány 

alkalommal vett részt olyan külföldi utazáson, amelyet nem az iskolája szervezett. A 4.6. 

ábrán azt láthatjuk, hogy azoknak, akik több, mint három alkalommal jártak külföldön 

58,9%-a csak fővárosi intézménybe jelentkezett, míg a csak vidéki főiskolára vagy 

egyetemre jelentkezők esetében ugyanez az arány 14,0%, a fővárosi és vidéki intézményt 

is választók esetében pedig 27,1%. Ezzel szemben azoknak, akik nem jártak külföldön az 

elmúlt öt évben csupán 35,8%-a jelentkezett kizárólag fővárosi intézménybe, 34,0%-uk 

kizárólag vidéki helyet választott, és 30,2%-uk mindkét típusú intézményt megjelölt.   

4.6. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

megoszlása aszerint, hogy fővárosi és/vagy vidéki intézménybe adták le 

jelentkezésüket a külföldi utazások száma szerint (százalék), 2015 
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Egy másik mutató, amelynek segítségével a diákok családjainak anyagi helyzetét 

igyekeztünk összehasonlítani az volt, hogy a család rendelkezik-e saját tulajdonú 

nyaralóval. Azt találtuk, hogy a nyaralóval rendelkező családok gyermekei nagyobb 

arányban jelentkeztek kizárólag fővárosi intézménybe, mint akiknek nincs nyaralójuk. A 

utóbbiak nagyobb arányban jelentkeztek kizárólag vidéki intézménybe.  

Mindez azt jelzi, hogy a kedvezőbb anyagi helyzetű családok gyermekei nagyobb 

arányban céloznak meg csak budapesti egyetemeket és főiskolákat, mint a 

kedvezőtlenebb anyagi helyzetűek. 

 

5. A külföldi intézményekbe felvételizők tervei 

 

A továbbtanulni szándékozó megkérdezettek mintegy 4,8%-a (34 fő) mondta azt, 

hogy külföldi felsőoktatási intézménybe (is) beadja jelentkezését, megjelölve az általa 

már kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményt. Közöttük a fiúk (49%) és a lányok 

(51%) aránya közel azonos. A külföldi intézményekbe jelentkezők tanulmányi átlaga 

átlagosan 4,47 volt, ami magasabb a hazai felsőoktatási intézményekbe jelentkezők 

átlagánál (lásd 4. fejezet). 

Az apa iskolai végzettségét tekintve azt láthatjuk, hogy a külföldre felvételiző 

diákok túlnyomó többségének (22 fő) apja felsőfokú végzettségű, 8 fő apja érettségizett, 2 

főé szakmunkás végzettségű, egy főé pedig legfeljebb 8 általános iskolai végzettségű. A 

külföldre felvételizők többségének édesapja vállalkozó (10 fő) vagy szellemi foglalkozású 

(7 fő), 5 fő apja vezető beosztású, 4 fő nem válaszolt erre a kérdésre. Tehát összességében 

az látszik, hogy a külföldre felvételiző diákok jellemzően a magasan kvalifikált, jó 

munkaerő-piaci pozícióval rendelkező apák gyermeki közül kerültek ki. 

A 34 válaszadóból csupán 2 fő nem járt külföldön az elmúlt öt évben, heten egy 

alkalommal, kilencen egy-három alkalommal, tizennégyen pedig több, mint három 
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alkalommal voltak külföldön. Saját tulajdonú nyaralója csupán 5 jelentkező családjának 

van. 

A 34 külföldre (is) jelentkező tanuló összesen 51 külföldi képzésre adta be felvételi 

kérelmét, a legtöbb jelentkezés az Egyesült Királyságba (20 db) történt, a második 

legnépszerűbb célország Dánia (8 db) és Ausztria (8 db) volt. A diákok négy jelentkezést 

adtak le Németországba, hármat-hármat az Egyesült Államokba és Hollandiába, kettőt 

Skóciába. Egy jelentkezés történt Szlovákiába, illetve Ausztráliába. 

Abban az esetben, ha sikerül a diákok felvételije a külföldi főiskolára vagy 

egyetemre, felmerül a tanulmányok finanszírozásának kérdése. 17 fő tandíjmentes 

intézménybe felvételizik, 14 fő dolgozni fog a tanulás mellett, 10 fő ösztöndíjból szeretné 

fizetni a tanulmányait, 6 fő szándékozik diákhitelt felvenni, 4 főnek pedig a szülei fizetik 

a tandíjat.  

Ha felveszik a külföldi felsőoktatási intézménybe, a 34 megkérdezettből 19 fő 

hosszú távon szeretne külföldön maradni. Hárman csak a tanulmányaik idejére 

költöznének külföldre, kilencen pedig a főiskola vagy egyetem elvégzése után egy ideig 

külföldön is szeretnének dolgozni. Négy diák nem tudott válaszolni a kérdésre. 

Lényeges kérdés, hogy miért szeretnének a diákok külföldi egyetemen 

továbbtanulni, ezt egy nyitott kérdés8 segítségével vizsgáltuk. A 34 válaszadó többsége 

(18 fő) úgy véli, hogy külföldön több lehetősége lesz, jobb munkája és magasabb 

életszínvonala. Hatan válaszolták azt, hogy a magyarországinál jobb minőségű képzés 

miatt szeretnének külföldön tanulni. Öt fő említett anyagi megfontolásokat, hárman 

külföldön szeretnének élni, dolgozni. Szintén hárman említették azt, hogy elégedetlenek 

a hazai felsőoktatási képzéssel (pl. mert nem ösztönöz eléggé a kreativitásra, nem 

támogatja a diákokat). Két fő a külföldi diploma értéke miatt szeretne más országban 

tanulni. További négy fő pedig egyéb okokat említett.   

                                                      

8 A kérdés így hangzott: „Kérjük, fejtsd ki néhány mondatban, hogy miért szeretnél külföldi egyetemen 

továbbtanulni!” 
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A 34 külföldre (is) felvételiző diák közül 15 fő három gimnáziumból került ki, a 

többi 19 fő pedig 12 különböző gimnázium tanulója. Vagyis azt láthatjuk, hogy az 

összesen 30 intézmény felében egyáltalán nincs olyan tanuló, aki külföldre jelentkezik, 

számos intézményből (12 db) felvételizik csupán egy-két fő, és a külföldre felvételizők 

jelentős hányada (44%) csupán néhány (3 db) intézmény tanulója.  

A fenti eredmények jól magyarázhatók a migráció hálózatelméleti 

megközelítésével9. A migrációs hálózatok migránsok, korábbi migránsok, és nem 

migránsok interperszonális kapcsolatainak rendszerei a célországban és a származási 

országban, amelyet a családi, baráti, ismerősi kapcsolatok tartanak össze (vagy akár az 

egy származási közösséghez tartozás érzése) Ezek a hálózatok növelik a migráció 

valószínűségét, mivel csökkentik a migráció gazdasági, pszichológiai és információs 

költségeit10. Gondolhatunk itt a kiköltözés anyagi költségeire, az információs költségekre 

például a megfelelő egyetem, albérlet stb. megtalálása során, illetve annak pszichológia 

költségeire, hogy az illető otthagyja a számára megszokott környezetet, családját és egy 

számára ismeretlen országba költözik. Mindezek a költségek csökkenek, ha a migráns 

olyan célországot választ, amellyel kapcsolatban valakinek az ismeretségi körében már 

vannak ismeretei, illetve akkor is csökkenek11, ha a migráció csoportosan valósul meg. 

Vagyis a külföldre felvételiző diákok számára kisebb pénzügyi, pszichológiai és 

információs költséggel és kevesebb kockázattal jár, és ezáltal a migrációra hajlamosít, ha 

többen felvételiznek külföldre vagy, ha az adott gimnázium korábbi évfolyamainak 

diákjai közül már vannak olyanok, akik külföldön tanulnak (különösen akkor, ha azonos 

országba vagy azonos intézménybe felvételiznek).  

                                                      

9 lásd pl. Massey, Douglas S. – Arango, Joaquin – Hugo, Graeme – Kouaouci, Ali – Pellegrino, Adela – 
Taylor, J. Edward (2007): A nemzetközi migráció elméletei: áttekintés és értékelés. In Sik Endre (szerk.): A 
migráció szociológiája I. Budapest, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2007. 
10 Az információs költségek az információ felkutatásának költségei (lásd pl. DeVanzo, Julie (1980): Repeat 
migration, information costs, and local-specific capital. Population and Environment: Behavioral and Social 

Issues. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2009/P5787.pdf  
11 Massey, Douglas S. (1990): The social and economic origins of immigration. Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. 510:60-72. http://www.thesocialcontract.com/pdf/four-
three/massey.pdf 
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Az első migránsok számára – akiknek nincsenek olyan kapcsolataik, amelyekre 

támaszkodni tudnak – a migráció költséges és kockázatos, azonban a 

kapcsolatrendszerükben lévő további potenciális migránsok számára a kiköltözés 

kockázatai és költségei jelentősen csökkenek. Így egy-egy új migráns kiköltözése a 

célországba magával hozza azt, hogy a saját rokonai és ismerősei számára csökkenek a 

migráció költségei, ami növeli migrációjuk valószínűségét. Amikor a kapcsolatok száma 

elér egy bizonyos küszöbértéket, akkor a migráció önfenntartó folyamattá válik, mert 

saját maga létrehozza a fenntartásához szükséges társadalmi struktúrát. Egy új migráns 

csökkenti a további migráció költségeit rokonai és ismerősei számára, és ezért néhányan 

közülük a kiköltözés mellett döntenek, akik miatt tovább nő a származási országban 

azoknak a köre, akiknek van kapcsolata a célországgal és így újabb emberek számára 

csökken a migráció költsége, akik közül néhányan a kiköltözés mellett döntenek és így 

tovább.12 Ezek alapján az várható, hogy azokban a gimnáziumokban, amelyekben 

megindul a migrációs folyamat, ott folyamatosan nőni fog a külföldi továbbtanulás 

mellett döntő diákok száma, mivel egyre több diáknak lesz olyan rokona vagy ismerőse a 

kapcsolathálójában, aki külföldön tanul. 

Az elmélet szerint ahogyan nő a migránsok száma a célországban, úgy válik egyre 

kevésbé szelektívvé a migráció. Másként megfogalmazva: a társadalmi hálózatok szerepe 

folyamatosan nő, és ezzel párhuzamosan az egyéni szocio-ökonómiai jellemzők szerepe 

csökken. Ez annak köszönhető, hogy míg az első migránsoknak jelentős kockázatot kell 

vállalni és magasak a költségeik, addig a későbbieknek már kisebb árat kell fizetniük. 

Tehát a migrációs folyamat előrehaladtával a migráció szocio-ökonómiai értelemben 

kevésbé szelektívvé válik, és elkezdi jobban tükrözni a származási közösséget vagy 

társadalmat. 13 Ez alapján azt várhatjuk, hogy kezdetben a magasabb szocio-ökonómiai 

státuszú családok gyermekei fognak a külföldi továbbtanulás mellett, azonban a 

                                                      

12
 Massey, Douglas S. (1990): The social and economic origins of immigration. Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. 510:60-72. http://www.thesocialcontract.com/pdf/four-
three/massey.pdf 
13Castles, S. – de Haas, Hein – Miller, M.J. – (2014): The Age of Migration: International Population Movements 

in the Modern World (5th edition). New York: Palgrave MacMillan   
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migrációs folyamat előrehaladtával már a kevésbé magas szocio-ökonómiai státuszú 

családok gyermekei is a külföldi tanulás mellett dönthetnek.  

Több kutatás is azt találta, illetve a magyar közbeszédben és a magyar sajtóban14 is 

sokat tárgyalt téma, hogy a magyar diákok egyre nagyobb arányban mennek külföldi 

felsőoktatási intézményekbe. A jelen kutatás eredményei ezzel szemben azt mutatják, 

hogy még a legjobb hazai gimnáziumok között is viszonylag kis arányban készülnek erre 

a diákok (közülük is csak a kiemelkedően jó gimnáziumok tanulói), viszont abból a 

néhány gimnáziumból több esetben is az osztály jelentős aránya tervezi a külföldi 

továbbtanulást. Továbbá, a rendelkezésünkre álló angliai és osztrák egyetemekre 

vonatkozó statisztikák (lásd a fejezet végén) is azt jelzik, hogy még mindig alacsony az 

ebben az országokban tanuló diákok száma. Az eredményeink tehát azt a feltevést 

valószínűsítik, hogy jelenleg csupán néhány elitgimnázium tanulói szándékoznak 

külföldön továbbtanulni, viszont ezekben az iskolákban többen is tervezik a külföldi 

továbbtanulást. Úgy véljük, hogy a téma iránti megnövekedett érdeklődés hátterében 

részben az áll, hogy a külföldi továbbtanulás növekedéséről szóló vélemények e néhány 

gimnázium esetét általánosítják a többi gimnáziumra is, ahol azonban (egyelőre) nem 

indult meg a migrációs folyamat.  

Másrészt egy módszertani kérdésre is ki kell térnünk annak kapcsán, hogy miért 

nőhetett meg az érdeklődés a téma iránt, annak ellenére, hogy az osztrák és angliai 

egyetemek statisztikái, illetve a GVI eredményei azt mutatják, hogy hazánk esetében nem 

beszélhetünk jelentős mértékű továbbtanulási célú migrációról az alapképzés szintjén. A 

migrációs szándék mérésére szolgáló kérdések jelentősen eltérnek abban a tekintetben, 

hogy mennyire képesek a tényleges migrációs terveket megragadni. Tehát a kérdés 

megfogalmazásától jelentősen függ az, hogy mennyire sikerül a valóban kiköltözni vagy 

kivándorolni készülő csoportot elkülöníteni azoktól, akik csak a kérdezés pillanatában 

                                                      

14 pl. http://nol.hu/belfold/a-kulfoldi-tovabbtanulas-alapvetoen-anyagi-kerdes-1511351; 

http://index.hu/belfold/2015/04/05/vadasznak_a_kulfoldi_egyetemek_a_magyar_diakokra/; 

http://eduline.hu/kozoktatas/2015/4/5/kulfoldre_meno_diakok_HEGGAV; 

http://www.atv.hu/belfold/20150403-a-kozepiskolasok-60-szazaleka-gondolkodik-kulfoldi-

tovabbtanulason; http://www.hetek.hu/belfold/201505/mar_a_kozepiskolasok_is_kulfoldre_mennenek 
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érzik úgy, hogy szeretnének más országban élni hosszabb-rövidebb ideig. A diákok 

migrációs szándékait vizsgálta például az Engame Akadémia 2015-ös középiskolások 

körében végzett felmérése, melynek eredményei szerint a tanulók nagyjából egyötöde 

(21%) tervezi a külföldi továbbtanulást. Kutatásukban az alábbi kérdést tették fel: 

„Szándékodban áll a középiskola befejezése után továbbtanulni?”, amelyre a következő 

válaszlehetőséget adták meg: igen, inkább itthon; igen, inkább külföldön; igen, még nem 

tudom hol; nem áll szándékomban; még nem tudom.15 Egy másik vizsgálat, az Aktív 

Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport 2015-ös kérdőíves felmérésnek eredményei 

szerint a hallgatók 63%-a rövidebb ideig, 52%-a hosszabb ideig vállalna munkát 

külföldön, 37%-a pedig külföldön szeretne letelepedni. A vizsgálatban a következő 

kérdést alkalmazták: „Tervezed-e, hogy pár hétre, pár hónapra külföldre menj dolgozni, 

illetve, hogy külföldön élj?”16 Mindkét kutatás migrációs szándékot mérő kérdésével az a 

probléma, hogy a válaszadók migrációs szándékának komolysága nagyon tág 

spektrumon helyezkedhet el: az is állíthatja, hogy tervezi/szándékában áll a külföldi 

továbbtanulás, akinek még éppen csak eszébe jutott ez az lehetőség, de az is, aki már 

megvette a repülőjegyét a célországba.  

A GVI jelen kutatása a jelentkezési határidő környékén az alábbi kérdést tette fel 

azoknak a diákoknak, akik ebben az évben szeretnének külföldön továbbtanulni: „Melyik 

külföldi egyetemre, főiskolára fogsz jelentkezni/jelentkeztél idén? Azt is írd be, hogy melyik 

városban tanulnál és milyen szakterületen!” A GVI migrációs szándékot mérő kérdése, mivel 

több konkrétumra is rákérdez, azokat ragadja meg, akiknek már kialakult migrációs 

terve, vagyis valószínű, hogy egy sikeres felvételi vizsga után tényleg külföldön fognak 

továbbtanulni. Ezzel szemben a másik két kutatás kérdése a lazább megfogalmazás miatt 

összemossa azokat a válaszadókat, akiknek „csak megfordult a fejében” a migráció 

gondolata azokkal, akiknek valóban szándékában áll külföldön továbbtanulni. A 

kérdések megfogalmazásának különbségei pedig jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy 

eltérő kutatási eredményeket kapunk. Tehát, mindamellett hogy az eltérő mintavétel 

                                                      

15 Forrás: http://www.engame.hu/blog/322-a-kozepiskolas-diakok-ket-harmada-orientacio-nelkul-dont-
jovojerol 
16 Forrás: http://www.aktivfiatalok.hu/public/files/documents/gyorsjelentes_v20150510.pdf 
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miatt jelen kutatás és a másik két vizsgálat eredményei nem összehasonlíthatóak, annyit 

megállapíthatunk, hogy az általunk mért alacsony arányú külföldi továbbtanulási 

szándék részben annak köszönhető, hogy az alkalmazott migrációs szándékot mérő 

kérdés kizárólag azokat ragadja meg, akik valószínűleg tényleg külföldön fognak 

továbbtanulni. Tehát a válaszokban nem keverednek azok, akik valóban külföldön 

szándékoznak továbbtanulni azokkal, akiknek épp csak eszébe jutott már ez a lehetőség. 

A továbbiakban érdemes lesz megvizsgálni, hogy hogyan változik a külföldi 

egyetemekre való jelentkezés szándéka az időben. Sajnos a múltra vonatkozóan nem 

rendelkezünk pontos adatokkal, de két ország, az Egyesült Királyság és Ausztria 

felsőoktatási intézményei esetében megnéztük, hogy a magyar diákok milyen számban 

felvételiztek sikeresen az elmúlt években. Az adatok szerint 2014-ben mindkét országban 

500 fő körül alakult az alap- és osztatlan képzésre felvételt nyert magyar diákok száma, 

ami elenyészőnek tekinthető ahhoz képest17, hogy 2013/2014-es tanévben 83.000 „végzős" 

középiskolás tett ún. „rendes" érettségit18  és 106.000 fő volt a  felsőoktatásba jelentkezők 

száma a 2014-es általános felvételi eljárásban19. Azonban fontos kiemelni azt is, hogy az 

elmúlt években mindkét országban erős növekvő tendenciát mutat a felvételt nyert 

hallgatók száma. 

Az angliai egyetemek alapképzéseire felvételt nyert magyar diákok száma először 

2012-ben ugrott meg jelentősen: 2011-ben 255 fő, míg 2012-ben már 330 fő került be 

valamelyik angliai egyetemre. 2013-ban ismét nagyot emelkedett a felvettek száma, 

amikor elérte a 450 főt, majd 2014-ben a számuk (475 fő) közel stagnált (lásd az 5.1. 

ábrát).  

  

                                                      

17 Forrás: https://www.ucas.com/sites/default/files/eoc_data_resource_2014-dr2_002_01.pdf, 
https://oravm13.noc-science.at/apex/f?p=103:6:0::NO::P6_OPEN:N 
18 Forrás: http://www.oktatas.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/erettsegi_elozetes_tajekoztato2014 
19  Forrás: http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/jelentkezok_es_felvettek/2014A_felvettek 
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5.1. ábra: Az angliai egyetemek BA képzéseire felvételt nyert magyar diákok számának 

alakulása 2006 és 2014 között (fő) 

 
Az adatok forrása: http://www.ucas.com/data-analysis/data-resources 
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Az osztrák állami egyetemek alap- és osztatlan képzéseire felvételt nyert hallgatók 

száma valamilyen oknál fogva ugyancsak a 2012/13-as tanévben ugrott meg jelentősen: a 

2011/12-es tanévben még csupán 351 fő nyert felvételt, a 2012/13-as tanévben viszont már 

556 fő került be valamelyik osztrák egyetemre, a 2013/14-es tanévben pedig 569 fő. A 

mesterképzések esetében pedig azt láthatjuk, hogy kis mértékben, de folyamatosan nő a 

felvételt nyert hallgatók száma (lásd az 5.2. ábrát). 

5.2. ábra: Az osztrák állami egyetemek BA és osztatlan, illetve MA képzéseire felvételt 

nyert magyar diákok számának alakulása 2000 és 2014 között (fő) 

 

 
Az adatok forrása: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
 

Az Egyesült Királyság és Ausztria a magyar diákok esetében a továbbtanulási célú 

migráció legnépszerűbb célországai közé sorolható. A 2013-as Jobline Pályaorientáció-

Kutatás eredményei szerint a legnépszerűbb továbbtanulási célországok az Egyesült 

Királyság, Németország és Ausztria.20 A TÁRKI eredményei megerősítik a fenti országok 

                                                      

20 Forrás: https://jobline.hu/karrierplusz/karrier_plusz/20131028_jobline_kutatas_kulfoldi_munkavallalas 
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elsődlegességét a magyar migráció irányára vonatkozóan, de nem a továbbtanulás 

kapcsolatban, hanem általában véve.21 Jelen kutatás pedig azt találta, hogy az Egyesült 

Királyság, Ausztria és Dánia, majd Németország a legnépszerűbb a magyar diákok 

körében. Vagyis az Egyesült Királyságra és Ausztriára vonatkozó statisztikai adatok 

nagy valószínűséggel a külföldön tanuló magyar diákok jelentős részét lefedik. Így ha e 

két ország esetében azt mutatják az adatok, hogy az alapképzésben továbbtanuló diákok 

száma az elmúlt két évben 500-500 fő körül alakult, akkor feltételezhetjük, hogy nincs szó 

arról, hogy a magyar diákok tömegesen mennének külföldre továbbtanulni. 

 

6. Gimnáziumok és továbbtanulási tervek 

 

Az elemzéshez az ország három nagyrégiója és a 2013-as Országos kompetenciamérés 

eredményei alapján hat kategóriába soroltuk be a felkeresett gimnáziumokat, ezek: 

közép-magyarországi kimagaslóan jó, közép-magyarországi jó, dunántúli kimagaslóan 

jó, dunántúli jó, alföld és északi kimagaslóan jó, alföld és északi jó. (A besorolás módjáról 

lásd az 1. Mellékletet.) A legtöbb válaszadó a közép-magyarországi kimagaslóan jó 

gimnáziumokból került ki (165 fő, 21%). Dunántúli jó és kimagaslóan jó gimnáziumokba 

jár 18%-18%-uk (139 fő, 137 fő), Alföld és Észak régióbeli jó és kimagaslóan jó 

gimnáziumokba pedig 16%-16%-uk (126 fő, 121 fő). A legkisebb arányban a közép-

magyarországi jó gimnáziumba járók szerepelnek a mintában (11%, 82 fő) (lásd a 6.1. 

táblázatot).  

  

                                                      

21 Forrás: http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20150511_migracio.html 
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6.1. táblázat: A megkérdezettek száma és aránya iskolatípus szerint, 2015 

  Esetszám 
Százalékos 

arány 

Közép-magyarországi kimagaslóan jó 165 21,4 

Közép-magyarországi jó 82 10,7 

Dunántúli kimagaslóan jó 137 17,8 

Dunántúli jó 139 18,1 

Alföld és északi kimagaslóan jó 121 15,7 

Alföld és északi jó 126 16,4 

Összesen 770 100 

 
A tanulmányi átlageredményeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy az Alföld és Észak 

régió kimagaslóan jó gimnáziumaiba járó tanulók átlaga (4,49) a legmagasabb, tőlük csak 

kis mértékben maradnak el a közép-magyarországi régió kimagaslóan jó 

gimnáziumainak diákjai (4,45). A dunántúli kimagaslóan jó gimnáziumok, illetve az 

Alföld és Észak régió jó gimnáziumainak tanulói azonos, 4,35-ös átlageredményt értek el. 

A közép-magyarországi jó gimnáziumok diákjainak átlaga 4,34, a dunántúli jó 

gimnáziumok tanulóinak pedig 4,08 (lásd a 6.1. ábrát). 
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6.1. ábra: A végzős gimnazisták tanulmányi átlageredményei iskolatípus szerint 

(százalék), 2015 
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Az eredmények szerint a közép-magyarországi jó (98,8%), a dunántúli kimagaslóan 

jó (97,8%), illetve a közép-magyarországi kimagaslóan jó (95,6%) gimnáziumok tanulói 

szinte kivétel nélkül tovább szeretnének tanulni: mindhárom csoportban 95% feletti a 

felsőoktatási intézménybe felvételizők aránya. Az alföldi és északi kimagaslóan jó 

gimnáziumok diákjainak 91,7%-a, a dunántúli jó gimnáziumok tanulóinak 84,2%-a tervez 

továbbtanulni. A legalacsonyabb arányt az alföld és északi jó (81,6%) gimnáziumokban 

mértük (lásd a 6.2. ábrát). A Dunántúli, valamint az Alföld és Észak régió esetében a 

kimagaslóan jó és a jó gimnáziumokból felvételiző diákok aránya között jelentős 

különbség van: a kimagaslóan jó gimnáziumokból mindkét régióban nagyjából 10%-kal 

többen szeretnének továbbtanulni, mint a jó gimnáziumokból. Érdekesség, hogy a közép-

magyarországi régió esetében – ahol a továbbtanulni vágyók aránya mindkét gimnázium 

típusból nagyon magas – ez a tendencia nem figyelhető meg, sőt ott a jó gimnáziumokból 

kis mértékben (3%-kal) többen szeretnének továbbtanulni, mint a kimagaslóan jó 

gimnáziumokból.   
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6.2. ábra: A továbbtanulni szándékozó végzős gimnazisták aránya iskolatípus szerint 

(százalék), 2015 

 

 

A Magyarországra jellemző regionális egyenlőtlenségek a továbbtanulási 

irányokban is tetten érhetők. A közép-magyarországi régió kimagaslóan jó 

gimnáziumaiba járó tanulók 82,1%-a kizárólag a nagyobb presztízsű, fővárosi 

egyetemekre jelentkezett az első három helyen, ugyanezen régióból a jó gimnáziumokba 

járók 68,4%-a szintén csak budapesti intézménybe jelentkezett. A dunántúli kimagaslóan 

jó gimnáziumokba járók több, mint fele (56,6%), az Alföld és Észak régióbeli kimagaslóan 
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intézményekbe. A dunántúli jó gimnáziumok esetében ez az arány 37,7%, míg az alföldi 
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kimagaslóan jó gimnáziumainak diákjai. A dunántúli jó gimnáziumok tanulóinak 24,6%-
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régió kimagaslóan jó gimnáziumai esetében ez az arány csupán 6,2%. A közép-

magyarországi régió jó gimnáziumaiba járó tanulók 2,5%-a, a kimagaslóan jó 

gimnáziumokba járók 0,6%-a jelölt meg csak vidéki intézményt (lásd a 6.3. ábrát). 

6.3. ábra: A Magyarországon továbbtanulni szándékozó végzős gimnazisták 

továbbtanulási tervei iskolatípus szerint (százalék), 2015 

 

 
Külföldi intézménybe szinte kizárólag a kimagaslóan jó gimnáziumok tanulói 

jelentkeztek/fognak jelentkezni, közülük is legnagyobb számban (12 fő) a közép-
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egy fő jelentkezik külföldre (az Alföld és Észak régió jó gimnáziumainak tanulói nem 

jelentkeztek külföldre).  
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7. Következtetések 

A kismintás, nem arányos adatfelvételünk egy pillanatfelvételt mutat a gimnazisták 

továbbtanulási szándékairól. Az adatok értékes információkat szolgáltatnak annak 

ellenére, hogy a magyarországi állami gimnáziumok egészére vonatkozóan nem 

vonhatunk le belőlük messzemenő következtetéseket. A továbbtanulási szándékok és az 

iskolák, valamint a tanulók jellemzői közötti összefüggések tisztázásához azonban fontos 

kiindulópontot jelenthetnek a fent közölt eredmények. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a legjobb hazai gimnáziumokban érettségizők 

túlnyomó többsége szeretne továbbtanulni az érettségi után egyetemen vagy főiskolán. A 

továbbtanulni szándékozók döntően hazai felsőoktatási intézményekbe jelentkeznek, 

külföldi intézménybe csupán 5%-uk. A felvételizők körében a legnagyobb presztízsű 

fővárosi intézmények a legnépszerűbbek, különösen a magasabb iskolai végzettségű, 

valamint jobb munkaerő-piaci státuszú apával és jobb tanulmányi eredménnyel rendelkező, 

illetve kedvezőbb anyagi helyzetű családok gyermekei körében.  

Azt is láthattuk, hogy megkérdezett érettségiző gimnazisták 5%-a (34 fő) külföldi 

felsőoktatási intézménybe (is) beadta jelentkezését. Ők jellemzően olyan magas státuszú 

családból származó diákok, akik jó tanulmányi eredményeket értek el a gimnáziumban. 

A legtöbben azért döntöttek a külföldi továbbtanulás mellett, mert úgy vélik, külföldön 

több lehetőségük lesz, jobb munkájuk és magasabb életszínvonaluk.  

A külföldi intézményekbe felvételiző diákok többsége csupán néhány gimnáziumból 

került ki, amit magyarázhat a migráció hálózatelméleti megközelítése, mely szerint a 

kivándorlás költségeit és kockázatait csökkentik a társadalmi és információs hálózatok, 

melyeknek eredményeképpen a migráció lehetősége vonzóbbá válik. Az elméletből az is 

következik, hogy a migráció egy önmagát erősíti folyamat: egy-egy új migráns csökkenti 

a további migráció költségeit rokonai és ismerősei számára, és ezért néhányan közülük a 

kiköltözés mellett döntenek, akik miatt tovább nő a származási országban azoknak a 

köre, akiknek van kapcsolata a célországgal és így újabb emberek számára csökken a 

migráció költsége, akik közül néhányan a kiköltözés mellett döntenek és így tovább. 
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Ezek alapján az várható, hogy azokban a gimnáziumokban, amelyekben megindul a 

migrációs folyamat, ott folyamatosan nőni fog a külföldi továbbtanulás mellett döntő 

diákok száma, mivel egyre több diáknak lesz olyan rokon vagy ismerős a 

kapcsolathálójában, aki külföldön tanul. 

A saját kutatási eredményeink mellett az osztrák és az angliai egyetemekre vonatkozó 

statisztikák is azt támasztják alá, hogy jelenleg a magyar diákok csupán elenyésző 

számban döntenek az alapképzés szintjén a külföldi továbbtanulás mellett. Ennek 

kapcsán kitértünk arra is, hogy más, hasonló kutatások miért juthattak a mi 

eredményeinktől erőteljesen eltérő következtetésekre. Úgy véljük, hogy e különbség 

elsődleges oka a migrációs potenciál mérésére szolgáló kérdés megfogalmazásában 

keresendő. Vagyis, a kutatási eredmények nagy mértékben függnek attól, hogy a 

migrációra vonatkozó kérdések mennyire képesek a valós migrációs terveket 

elkülöníteni attól, hogy valakinek éppen csak „ megfordult már a fejében” a külföldi 

továbbtanulás gondolata. Mindezek ellenére figyelembe kell venni azt is, hogy az osztrák 

és az angliai egyetemek statisztikái azt mutatják, hogy a magyar hallgatók száma 

növekvő tendenciájú az elmúlt években. Emellett a migráció – ahogyan ezt korábban 

írtuk – egy öngerjesztő folyamat, vagyis nem zárhatjuk ki azt, hogy akár a közeljövőben 

jelentősen megnő a külföldön továbbtanuló magyar diákok száma.  

A mai Magyarországra jellemző regionális egyenlőtlenségek a továbbtanulási 

irányokban is tetten érhetők. A leszakadó északi és alföldi régiókból származó gyerekek 

sokkal kisebb arányban felvételiznek csak budapesti egyetemekre, mint a közép-

magyarországi régióban tanulók, akik leggyakrabban a legnagyobb presztízsű22 

budapesti egyetemeket választják. Ez a döntés pedig jelentős munkaerő-piaci és kereseti 

különbségeket eredményez a fiatalok későbbi életpályája során. Diplomás pályakezdők 

kereseti különbségeit elemző empirikus kutatások eredményei szerint szinte minden 

                                                      

22 A felsőoktatási intézmények presztízséről lásd: Várhalmi Zoltán, Micsinai István (2011): Diplomás 
pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel – 2010. Budapest, MKIK GVI, 2011. Letölthető: 
http://gvi.hu/data/papers/diploma_2010_kiadvany_110322_.pdf 
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képzési terület esetében a budapesti egyetemekről kikerülők magasabb átlagos nettó 

keresetről számoltak be, mint a vidéki egyetemeken végzettek23. 

Az ország legjobb gimnáziumaiba járó tanulók családi hátterének vizsgálata az 

társadalmi egyenlőtlenségek iskolarendszeren keresztül történő újratermelődésére 

utalnak: a legkedvezőtlenebb helyzetű csoportok csak csekély arányban jutnak be a 

legjobb hazai gimnáziumokba. E gimnáziumok tanulói között szinte nincs olyan, akinek 

az apja legfeljebb nyolc osztályos végzettséggel rendelkezik és csak minden tizedik diák 

apja alacsony munkaerő-piaci státuszú.  

Ezek az eredmények arra is utalnak, hogy a magyar iskolarendszer kevéssé lehet 

képes a családi háttér okozta hátrányok kiegyenlítésére, tehát a társadalmi mobilitás 

előmozdítására. Ez az eredmény összhangban áll más eredményekkel: A 2000-es PISA-

felmérés eredményeinek társadalmi meghatározottságát vizsgáló kutatások kimutatták, 

hogy a vizsgált országok között Magyarországon határozza meg a legjelentősebb 

mértékben a családi háttér az iskolai teljesítményt, jelentős mértékben azért, mert a 

teljesítmény erősen összefügg a szülő iskolázottságával24. 

A fenti elemzés egy kutatássorozat első állomását jelenti. Egy jövőbeni nagymintás, a 

gimnáziumok középiskolai rangsorban elfoglalt helyét, a területi szempontokat és a 

végzettek számát is szem előtt tartó, országosan reprezentatív vizsgálat pontos és 

torzítatlan eredményt adhat a gimnazisták továbbtanulási szándékairól, e szándékok 

változásáról és mozgatórugóiról. 

  

                                                      

23 Lásd: Varga Júlia (2010): A pályakezdő diplomások keresete, munkaerő-piaci sikeressége a 2000-es évek 
elején. In: Diplomás pályakövetés IV. Friss-diplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Felsőoktatási Osztály 2010. december. Letölthető: 
http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR/dprfuzet4/Pages59_82_Varga.pdf 
24 Lásd: Róbert Péter (2004): Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban. In: 
Társadalmi riport 2004, Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.). Budapest: TÁRKI, 
Pp. 193–205. Letölthető: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a798.pdf 
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Függelék 

F1. táblázat: A megkérdezettek neme iskolatípus szerint (esetszám), 2015 

  Fiú Lány Összesen 

Alföld és északi kimagaslóan jó 51 70 121 

Alföld és északi jó 42 84 126 

Dunántúli kimagaslóan jó 57 80 137 

Dunántúli jó 48 91 139 

Közép-magyarországi kimagaslóan jó 76 89 165 

Közép-magyarországi jó 34 48 82 

Összesen 308 462 770 

 
 
F2. táblázat: A megkérdezettek továbbtanulási szándékai iskolatípus szerint (esetszám), 2015 

  Igen Nem Összesen 

Alföld és északi kimagaslóan jó 111 10 121 

Alföld és északi jó 102 23 125 

Dunántúli kimagaslóan jó 134 3 137 

Dunántúli jó 117 22 139 

Közép-magyarországi kimagaslóan jó 157 7 165 

Közép-magyarországi jó 81 1 82 

Összesen 702 66 769 
Megjegyzés: a kérdőív vonatkozó kérdése: „Szeretnél főiskolán vagy egyetemen 

továbbtanulni érettségi után?”  
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F3. táblázat: A hazai intézményekbe felvételiző tanulók továbbtanulási irányai iskolatípus szerint 

(esetszám), 2015 

  

csak 
fővárosi 

intézmény 

csak 
vidéki 

intézmény 

fővárosi és 
vidéki 

intézmény 
is Összesen 

Alföld és északi kimagaslóan jó 42 40 26 108 

Alföld és északi jó 17 64 20 101 

Dunántúli kimagaslóan jó 73 8 48 129 

Dunántúli jó 43 28 43 114 

Közép-magyarországi kimagaslóan jó 126 1 27 154 

Közép-magyarországi jó 54 2 23 79 

Összesen 355 143 187 685 
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F1. ábra: A megkérdezett tanulók 2014/15-ös tanév első félévi tanulmány átlag szerinti 

megoszlása, 2015 
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Mellékletek 

1. Melléklet: a vizsgálat módszere 

Mintánk alapját a 2013. évi Országos kompetenciamérés iskolánkénti adatai képezték, mivel 

teljes körű, friss országos középiskolai rangsor nem volt elérhető számunkra a mintavétel 

időpontjában. 

Az alapsokaságot az a 493 darab 4, 6 és 8 osztályos gimnázium képezte 

Magyarország egész területéről (de a községek nélkül), amelyekről rendelkezésre állt a 

2013-as Országos kompetenciamérésnek az iskola 10. évfolyamára vonatkozó matematika és 

szövegértés átlagpontszáma. Ezen pontszámok alapján készítettük el a gimnáziumok 

matematika és szövegértés szerinti rangsorát, majd a kettő egyszerű számtani átlaga 

alapján állt elő az összevont rangsor.25 

A fenti rangsor alapján arányos módon vettünk mintát Magyarország három 

nagyrégiójából (Közép-Magyarország, Dunántúl, Alföld és Észak). Előállítottuk a három 

nagy régióra vonatkozó külön rangsorokat és minden nagy régióból kiválasztottunk 10 

olyan gimnáziumot, amely a rangsor felső egyharmadában helyezkedik el. A 

kérdezőbiztosoknak a kiválasztott 30 gimnázium egy-egy végzős osztályát kellett 

felkeresni. A terepmunka során egyetlen gimnázium esetében három osztály került 

lekérdezésre, így – mivel az osztályokat utólag már nem tudtuk azonosítani – azt a 

megoldást választottuk, hogy súlyoztuk a mintát.  

A kérdezést önkitöltős kérdőívek segítségével végeztük el (a kérdőívet lásd a 2. 

Mellékletben). 

Mintánk az Országos kompetenciamérésen kívül elért eredményeket figyelmen kívül 

hagyja (pl. az érettségin elért eredmények, a nyelvvizsgát megszerző diákok aránya, a 

                                                      

25 Rangsorunk nem összehasonlítható az országos középiskolai rangsorral, mivel az a kompetenciamérés 

eredményi mellett jóval több tényezőt – a nyelvvizsgát megszerző diákok aránya, az országos középiskolai 

tanulmányi versenyeken (OKTV) elért eredmények, a középszintű érettségin elért átlagpontszámok, az 

egyetemekre, főiskolákra felvett végzősök aránya – vesz figyelembe. Lásd: 

http://eduline.hu/kozoktatas/2011/12/2/kozepiskolak_2011es_rangsora_KEIWDV 
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tanulmányi versenyeken elért eredmények, a felsőoktatási intézményekbe felvett 

végzősök aránya). További torzítást okozhat az is, hogy a minta nem veszi figyelembe a 

tagozatos (pl. nyelvi, matematikai tagozat) osztályokat, mely eltéréseket okozhat a 

diákok érdeklődési területe, továbbtanulási ambíciói szempontjából. 

Az alacsony mintaelemszám és a fenti torzító tényezők miatt eredményeink 

óvatosan kezelendők, de egy ismételt vizsgálat esetén jelezhetnek majd tendenciákat, 

illetve alkalmasak a tanulói jellemzők és továbbtanulási szándékok közötti összefüggések 

vizsgálatára. 

A kimagaslóan jó – jó megkülönböztetés alapját a mintavételnél használt, Országos 

kompetenciamérésen alapuló összevont rangsor jelentette. Az ebben szereplő 493 

gimnáziumot nagy régiónként sorba rendezve a felső 15%-ot tekintettük kimagaslóan jó 

gimnáziumnak, a felső 15% és felső egyharmad közé tartozó gimnáziumot pedig jó 

gimnáziumnak.  

Ezen besorolás alapján mintánk 16 kimagaslóan jó és 14 jó gimnáziumot tartalmaz. 

A legtöbb válaszadó a közép-magyarországi kimagaslóan jó gimnáziumokból került ki 

(165 fő, 21%). Dunántúli jó és kimagaslóan jó gimnáziumokba jár 18%-18%-uk (139 fő, 

137 fő), Alföld és Észak régióbeli jó és kimagaslóan jó gimnáziumokba pedig 16%-16%-uk 

(126 fő, 121 fő). A legkisebb arányban a közép-magyarországi jó gimnáziumba járók 

szerepelnek a mintában (11%, 82 fő) (lásd a 4.1. táblázatot).   

A válaszadók 60%-a (462 fő) lány, 40%-uk (308 fő) pedig fiú. 

A megkérdezett végzős gimnazisták 15%-a 18 éves volt a kérdezés időpontjában, 

61%-uk 19 éves, 23%-uk 20 éves, 1%-uk pedig 21 éves. A tanulók döntő többsége, 72%-a 

(542 fő) 4 osztályos, 14%-a (106 fő) 8 osztályos, 13%-a (100 fő) pedig 6 osztályos 

gimnáziumba jár. 
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M1. táblázat: A megkérdezettek száma és aránya iskolatípus szerint, 2015 
 

  Esetszám 
Százalékos 

arány 

Közép-magyarországi kimagaslóan jó 165 21,4 

Közép-magyarországi jó 82 10,7 

Dunántúli kimagaslóan jó 137 17,8 

Dunántúli jó 139 18,1 

Alföld és északi kimagaslóan jó 121 15,7 

Alföld és északi jó 126 16,4 

Összesen 770 100 
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2. Melléklet: az adatfelvétel kérdőíve 

 

Iskola azonosító sorszáma   

(A kérdező tölti ki a kérdőív kitöltetése előtt) 

Továbbtanulásról szóló kérdőív 
középiskolások részére 

Szia! 

 
Végzős középiskolások érettségi utáni terveivel kapcsolatos kutatásunkhoz szeretnénk a 
segítségedet kérni. Töltsd ki rövid kérdőívünket, így Te is hozzájárulhatsz ahhoz, hogy többet 
megtudjunk a középiskolások jelenlegi és várható helyzetéről. A nevedet nem kell ráírnod a 
kérdőívre! Ha érdekelnek a kutatási eredmények, e-mailen elküldjük Neked. 
 
Köszönjük! 
 

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) 
 
 

1. Hány évfolyamos gimnáziumi képzésre jársz? 

 

1. 4 évfolyamos 
2. 6 évfolyamos 
3. 8 évfolyamos 

 

2. Milyen tanulmányi átlagod volt félévkor (2014/15-ös tanév)? 

 

……………. ,  ………... 
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3. Milyen idegen nyelven tudod megértetni magad?  
(Több választ is megjelölhetsz) 

 

1. angol 
2. német 
3. francia 
4. spanyol 
5. orosz 
6. olasz 
7. egyéb idegen nyelven, éspedig: ................... 

 
4. Szeretnél főiskolán vagy egyetemen továbbtanulni érettségi után? 

 

1. igen 
2. nem 4a. Ha nem szeretnél továbbtanulni az érettségi után, akkor mit 

                     szeretnél csinálni? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1. Magyarországon szeretnék dolgozni 
2. külföldön szeretnék dolgozni 
3. Magyarországon szeretnék vállalkozni 
4. külföldön szeretnék vállalkozni 
5. nyelvet fogok tanulni 
6. a felvételire, érettségire fogok tanulni 
7. szakmát szeretnék szerezni OKJ-s tanfolyamon 
8. gyereket szeretnék vállalni 
9. más tervem van,  

éspedig: ............................................................ 
10. nem tudom 
11. nem válaszolok 

 

 

 

A következő kérdések a főiskolai vagy egyetemi felvételivel kapcsolatosak. Ha nem szeretnél 
továbbtanulni érettségi után, akkor a 11. kérdéssel folytasd a válaszadást! 

 

 

5. Milyen területen szeretnél továbbtanulni érettségi után?  
(Több választ is megjelölhetsz) 

 

1. Agrár 
2. Bölcsészet 
3. Gazdasági 
4. Informatika 
5. Jog 
6. Műszaki 
7. Művészet 
8. Orvostudomány 
9. Pedagógia, tanárképzés 
10. Pszichológia 



 

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

57/45 
 

Hol szeretnék továbbtanulni? - 2015 

11. Társadalomtudomány 
12. Természettudomány 
13. más területen, éspedig: ........................................................ 
14. nem tudom 
15. nem válaszolok 

 

6. Ha jelentkeztél idén magyarországi egyetemre, főiskolára, akkor melyik intézményeket 
jelölted meg az első három helyen? Azt is írd be, hogy melyik városban tanulnál és 
milyen szakterületen! 

 

 

intézmény neve város 

szakterület 
számjele az 

5. 
kérdésben 

1.     

2.     

3.     

 

 

A következő kérdések a külföldi továbbtanulással kapcsolatosak. Ha nem külföldön szeretnél 
továbbtanulni, akkor a 11. kérdéssel folytasd a válaszadást! 
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7. Melyik külföldi egyetemre, főiskolára fogsz jelentkezni/jelentkeztél idén? Azt is írd be, 
hogy melyik városban tanulnál és milyen szakterületen! 

 

 

intézmény neve város 

szakterület 
számjele az 

5. 
kérdésben 

1.     

2.     

3.     

 

8. Ha külföldi főiskolára vagy egyetemre felvételizel és felvesznek, akkor miből fogod 
fizetni a tanulmányaidat? (Több választ is megjelölhetsz) 

 

1. tandíjmentes intézménybe felvételizek 
2. a szüleim fizetik a tandíjat 
3. dolgozni fogok a tanulás mellett és magamnak fizetem a tandíjat 
4. ösztöndíjból fogom fizetni 
5. más tervem van,  

éspedig: .......................................................... 
6. nem tudom 
7. nem válaszolok 

 

9. Ha felvesznek, akkor mennyi időre tervezel külföldön maradni? 

 

1. csak a főiskolai/egyetemi tanulmányaim idejére 
2. a főiskola/egyetem elvégzése után egy ideig külföldön szeretnék dolgozni 
3. hosszú távon szeretnék külföldön maradni 
4. más tervem van, 

éspedig: .................................................................. 
5. nem tudom 
6. nem válaszolok 

  



 

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

59/45 
 

Hol szeretnék továbbtanulni? - 2015 

 

10. Kérjük, fejtsd ki néhány mondatban, hogy miért szeretnél külföldi egyetemen 
továbbtanulni!  

 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

KÉRJÜK, HOGY A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE MINDENKÉPP VÁLASZOLJ MÉG! 
 

 

11. Nemed: 

 

1. férfi 
2. nő 

 

12. Melyik évben születtél? …………………..évben 

 

13. Melyik településen van az állandó lakcímed? 

 település neve:……………………………………………………………… 

 

14. Kollégiumban laksz jelenleg? 

 

1. igen 
2. nem 
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15. Mi édesapád (vagy a Veled egy háztartásban élő szülőd, gondviselőd) legmagasabb 
iskolai végzettsége? 

 

1. legfeljebb 8 általános 
2. szakmunkásképző 
3. érettségi 
4. felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem, PhD) 
5. nem tudom 
6. nem válaszolok 

 

16. Jelenleg van-e édesapádnak (vagy a Veled egy háztartásban élő szülődnek, 
gondviselődnek) munkája, és ha igen, milyen foglalkozása van? 

 

1. önálló vagy vállalkozó, saját vállalkozásában alkalmazott 
2. vezető beosztású 
3. szellemi foglalkozású (pl. orvos, ügyvéd) 
4. irodai alkalmazott (nem fizikai munkát végez) 
5. szakmunkás 
6. segédmunkás vagy betanított munkás 
7. őstermelő (pl. méhész, borász) 
8. alkalmi munkákat végez, nincs állandó munkahelye 
9. közmunkás 
10. munkanélküli 
11. más okból nem dolgozik (pl. nyugdíjas) 
12. nem tudom, nem válaszolok 

 

17. Hány testvéred van? 

 

 testvéreim száma:……………………………………… 

 

 

18. Voltál az elmúlt öt évben olyan külföldi utazáson, amit nem az iskolád szervezett? 

 

1. nem voltam 
2. igen, egy alkalommal 
3. igen, 1-3 alkalommal  
4. igen, több, mint 3 alkalommal 
5. nem tudom 
6. nem válaszolok 

 

19. Van a szüleidnek (vagy a Veled egy háztartásban élő gondviselőidnek) saját tulajdonú 
nyaralója? 

 

1. van 
2. nincs 
3. nem tudom 
4. nem válaszolok 
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20. Van a családodban valakinek táblagépe (tablet)? 

 

1. van 
2. nincs 
3. nem tudom 
4. nem válaszolok 

 

 

21. Mit csinálsz leggyakrabban a szabadidődben?  
 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………. 

 

 

22. Köszönjük válaszaidat! Segítségedet azzal is szeretnénk megköszönni, hogy megjelenés 
előtt elküldjük Neked a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányt. Kéred ezt? 

 

1. igen 
2. nem 

 

     Kérjük, add meg az e-mail címedet, amire elküldhetjük: 

 

   …………………………….………@....................................................... 

……@....................................................... 


