
Visegrádi országok diákjai osztrák állami egyetemeken - 2002-2015 

Az osztrák oktatási minisztériumtól kapott adatok alapján a GVI kiszámolta, hogy a 

2009/2010-es tanév óta minden egyes évben a visegrádi országok közül Magyarországról 

sikerült a legtöbb diáknak osztrák egyetemi képzésre bekerülnie. A 2014/15-ös tanévben 

osztrák állami egyetem BA, MA vagy osztatlan képzését 596 magyar, 405 lengyel, 363 szlovák 

és 291 cseh elsős diák kezdte meg. 

Az 1. ábrán láthatjuk, hogy a 2002/2003-as tanév óta hogyan alakult a négy ország elsős 

diákjainak száma az osztrák állami egyetemeken. A 2002/2003-as és a 2007/2008-as tanév 

között Lengyelországból ment a legtöbb hallgató osztrák egyetemre, Magyarország és 

Szlovákia adta a középmezőnyt, és Csehországból mentek a legkevesebben. A 2008/2009-es 

tanévre jelentősen megnőtt a magyar hallgatók száma, így ebben a tanévben a magyar és a 

lengyel diákok azonos számban képviseltették magukat az osztrák állami egyetemeken. A 

következő tanévtől kezdve a magyar diákok száma már minden évben megelőzte a 

lengyelekét is. Magyarország esetében a 2012/13 tanév számít igazi törésnek: ekkor jelentősen 

nőtt (461 főről 677 főre) a magyar egyetemisták száma az előző évhez képest és kiugróan 

magas szintet ért el a többi visegrádi ország adataihoz viszonyítva is. 

 

1. ábra: Az osztrák állami egyetemek BA, MA és osztatlan képzéseit megkezdő 

cseh, lengyel magyar és szlovák első éves diákok száma, fő, 2002/2003-as 

tanév – 2014/2015-ös tanév  

 
Forrás: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, GVI saját számítás 

 

A 2. ábra alapján látható, hogy miközben Lengyelország, Csehország és Szlovákia esetében 

2002-2014 között egyenletesen nőtt a diákok száma az időszak eleje óta, addig Magyarország 

esetében több alkalommal is kiugró növekedés következett be. Az időszak egészében 

fő 



Szlovákia esetében a kiinduló szint 136%-át a 2012/2013-as tanévben érték el, Csehország 

esetében a legmagasabb értéket, 145%-ot 2009/2010-ben, Lengyelország esetében pedig 146%-

ot a 2005/2006-os tanévben, míg Magyarország esetében a 2013/2014-es tanévben már a 

kiinduló szint 237%-ra ugrott a felvett tanulók száma. A növekvő tendencia a 2007/2008-as 

tanévben vette kezdetét, ami a 2011/2012-es tanévben megtört, azonban a 2012/2013-as tanévre 

ismét jelentős növekedés következett be, amely kis mértékben folytatódott a következő évben 

is, majd a 2014/2015-ös tanév már visszaesést hozott a felvett hallgatók számában. 

 

2. ábra: Az osztrák állami egyetemek BA, MA és osztatlan képzéseit megkezdő 

cseh, lengyel magyar és szlovák első éves diákok arányának alakulása a 

2002/2003-as tanévhez képest, százalék, 2002/2003-as tanév – 2014/2015-ös 

tanév (2002/2003-as tanév=100%) 

 
Forrás: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, GVI saját számítás 
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