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Összefoglaló 

 

1. Kutatásunk során harmincegy magyar állami gimnázium 714 végzős diákját kérdeztük 

meg továbbtanulási szándékaikról. A kérdőívek kizárólag azon gimnáziumokban kerültek 

kitöltésre, amelyek a 2014-es Országos kompetenciamérésen a régiójukon belüli rangsor 

szerint a legjobb teljesítményt nyújtották (a minta kialakításáról a 1. számú melléklet 

tájékoztat bővebben).  

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

gimnáziumokba járó – tanulók többségének apja felsőfokú végzettségű (56%) és magas 

munkaerő-piaci státuszú (65%).  

3. Az eredmények szerint a legjobb hazai gimnáziumokba járó tanulók több, mint 

kétharmada (70%) előnyös helyzetű járásból származik, közel egynegyedük (23%) 

mérsékelten előnyös helyzetű járásból, és csupán 3%-3%-uk lakik mérsékelten hátrányos 

vagy hátrányos helyzetű régióban. 

1. ábra: A gimnazisták megoszlása az állandó lakcímük járásának fejlettsége szerint 

(százalék), 2016 

 

 

4. A megkérdezett végzős gimnazisták jelentős többsége (91%, 647 fő) tovább szeretne 

tanulni az érettségi után. A legnépszerűbb továbbtanulási irányok a gazdasági (26%), a 

műszaki (14%), illetve a bölcsészettudományi pályák (14%) (lásd az 1. ábrát). 
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2. ábra: A gimnazisták továbbtanulási szándékai tudományterület szerint (százalék), 

2016 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 

 

5. 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 többsége (42%) kizárólag budapesti intézményt jelölt meg, 

míg közel egyharmaduk (31%) csak vidéki intézményt, nagyjából egynegyedük (27%) 

pedig fővárosi és vidéki helyre is leadta jelentkezését. Az eredmények azt mutatják, hogy 

a fővárosi intézményeket jellemzően azok a diákok célozzák meg, akiknek apja magasabb 

iskolai végzettségű, és magasabb státuszú, illetve akiknek családja kedvezőbb anyagi 

helyzetű. 

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

mindössze 7%-a adja be / adta be jelentkezését külföldi felsőoktatási intézménybe (is). 

A külföldre jelentkező 43 fő jobb tanulmányi eredménnyel rendelkezik, mint azok, akik 

csak hazai főiskolára vagy egyetemre jelentkeztek. Apjuk jellemzően felsőfokú 

végzettségű, vezető beosztású vagy vállalkozó. Legtöbbjük tandíjmentes intézménybe 

felvételizik és sokan közülük hosszú távon is szeretnének külföldön maradni. A 

legnépszerűbb célország az Egyesült Királyság, majd Ausztria és Hollandia következik. A 

legtöbben azért döntöttek a külföldi továbbtanulás mellett, hogy a magyarországinál jobb 

minőségű képzésben vehessenek részt. Továbbá sokan úgy vélik, külföldön több 

lehetőségük lesz, jobb munkájuk és magasabb életszínvonaluk. Sokan említették azt is, 

hogy a nyelvtanulás miatt szeretnének külföldön tanulni. 
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7. Az Eurostat által közölt statisztikai adatok szerint külföldi országokban BA és MA 

képzésén 2013-ban 6803, 2014-ben pedig 6609 magyar diák vett részt. A KSH adatai 

szerint 2013 és 2014 között 194 ezer és 216 ezer között mozgott a magyar BA hallgatók 

száma, ez összevetve azzal, hogy 2013-ban nagyjából 3700 fő, 2014-ben pedig kb. 3000 fő 

tanult más országban, nem tűnik jelentős számnak. A Magyarországon tanuló MA 

hallgatók száma 2013 és 2014 között 37 ezer és 39 ezer fő között mozgott, ehhez viszonyítva 

az, hogy 2013-ban közel 4000, 2014-ben pedig nagyjából 2700 magyar diák tanult 

külföldön, már nem tűnik elhanyagolható számnak. Vagyis azt láthatjuk, hogy az itthon 

tanuló diákok számához viszonyítva a BA szintjén nem sokan választják a külföldi 

képzéseket, azonban az MA szintjén már több diák dönt a hazai felsőoktatás elhagyása 

mellett. 

8. A magyar migránsok körében a három legnépszerűbb célország az Egyesült Királyság, 

Németország és Ausztria. Megnéztük, hogy e három célország esetében hogyan alakult a 

visegrádi országokból és Romániából származó mobil hallgatók száma. A legnagyobb 

számban – kicsit több, mint 10 ezer fő mindkét évben – a lengyel diákok tanulnak ezen 

országok valamelyikében. Őket követik a román diákok, akiknek a száma mindkét évben 

megközelítette a 10 ezer főt. A három országban tanuló magyar diákok száma 2013-ban 

nagyjából 4100 fő volt, míg 2014-ben kicsit több, mint 4600 fő, a szlovák és a cseh diákok 

száma mindkét évben három ezer fő körül alakult. 

A népességszámhoz viszonyítva a fenti adatok azt jelentik, hogy egymillió lakosra 

Szlovákiában jut a legtöbb mobil hallgató (2013: 608 fő, 2014: 583 fő), a következő 

Románia, ahol ugyanez az érték nagyjából 500 fő (2013: 497 fő, 2014: 492 fő) körül alakult 

mindkét évben. Magyarországon egymillió lakosra vetítve 2013-ban 417, 2014-ben 467 

mobil tanuló jut. Csehország (2013: 283 fő, 2014: 276 fő) és Lengyelország (2013: 293 fő, 

2014:278 fő) zárja a sort, a két országban egyik évben sem érte el a 300 főt az egymillió 

lakosra jutó mobil diákok száma.  
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3. ábra: A visegrádi országokból és Romániából származó külföldi felsőoktatási 

intézményben (BA és MA képzésen) továbbtanuló diákok száma – célország: Egyesült 

Királyság, Ausztria és Németország (fő), 2013-2014 

 

Forrás: Eurostat  

Megjegyzés: Az adatok az alábbi országokban tanuló EU-ból származó diákokra vonatkoznak: Németország, 

Ausztria, Egyesült Királyság,  

 

9. Az Egyesült Királyság, Ausztria és Németország esetében részletesebb statisztikai 

adatokkal is rendelkezünk. A brit egyetemek BA képzéseire alacsony számban kerülnek 

be magyar (2015: 515 fő), szlovák (2015: 370 fő) és cseh (2015: 570 fő) diákok, előbbiekhez 

képest jelentősen több lengyel (2015: 1655 fő) tanulónak sikerül bejutni, a legmagasabb 

pedig a román (2015: 2450 fő) diákok száma 2010 óta minden évben.  
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4. ábra: Az angliai egyetemek BA képzéseire felvételt nyert visegrádi országokból és 

Romániából származó diákok számának alakulása 2006 és 2015 között (fő) 

 

Az adatok forrása: https://www.ucas.com/sites/default/files/app_level_report_2015-dr2_002_01.pdf 

 

Az osztrák oktatási minisztériumtól a visegrádi országokból származó, BA, MA vagy 

osztatlan képzésben résztvevő diákokra vonatkozó adatokat kaptuk meg a 2002/2003-as 

tanév és a 2014/2015-ös tanév közötti időszakra. Ezek szerint 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 csupán 

291 cseh elsős diák kezdte meg. 
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5. ábra: Az osztrák állami egyetemek BA, MA, illetve osztatlan képzéseire felvételt nyert 

magyar, lengyel, szlovák és cseh diákok számának alakulása 2002 és 2015 között (fő) 

 

 
Az adatok forrása: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

 

A német egyetemek BA és az MA képzéseire felvételt nyert magyar mobil diákokra 

vonatkozó adataink a 2002 és 2014 közötti időszakot fedik le. Ezek szerint a 

Németországba felvételt nyert BA képzésben részt vevő magyar hallgatók száma 2005 

óta, míg az MA képzésbe bekerülő hallgatók száma 2009 óta lassan, de növekszik. 2014-

ben az elsős BA hallgatók száma elérte a 258 főt, az elsős MA hallgatóké pedig a 175 főt.  

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

továbbtanulásra a jelen felmérés eredményei és a statisztikai adatok nem támasztják 

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 vonatkozó kérdések több olyan, a külföldi 

továbbtanulással konkrétumra kérdeznek rá a 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, a német és az angliai 

egyetemek statisztikái azt mutatják, hogy a magyar hallgatók száma növekvő tendenciájú 
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az elmúlt években. Emellett a migráció egy öngerjesztő folyamat, vagyis nem zárhatjuk ki 

azt, hogy akár a közeljövőben jelentősen tovább fog nőni a külföldön tovább tanuló 

magyar diákok száma. 
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Bevezetés 

 

Elemzésünk célja, hogy képet kapjunk az Országos kompetenciamérésen1 relatíve jól 

teljesítető gimnáziumok végzős diákjainak továbbtanulási szándékairól, illetve, hogy 

feltérképezzük, hogy mennyire jellemző jelenleg a hosszú távú továbbtanulási célú 

migráció a magyar diákok körében az alap- és a mesterképzés szintjén.  

A kutatási cél megvalósítása érdekében egyrészt egy rövid önkitöltős kérdőívet 

állítottunk össze és a gimnáziumok két jellemzője alapján kiválasztott mintát kerestük fel.2 

(A vizsgálat módszerét bővebben lásd az 1. Mellékletben.) Az adatfelvételre 2016 áprilisa 

és májusa között került sor. A kvótás módszerrel kiválasztott harmincegy budapesti és 

vidéki gimnáziumban a diákok papír alapú kérdőívet töltöttek ki. Eredményeink 714 

gimnazista válaszain alapulnak. 

Másrészt kutatásunk az Eurostat hallgatói mobilitásra vonatkozó adataira 

támaszkodik, illetve a magyarok körében népszerű célországok – az Egyesült Királyság, 

Ausztria és Németország – esetében az illetékes intézmények is rendelkezésünkre 

bocsájtottak statisztikai adatokat az országukba felvételt nyert magyar hallgatók számára 

vonatkozóan.  

A kérdőíves adatfelvétel a 2013-ban és 2014-ben elvégzett hasonló kutatások3 

nyomdokain halad azzal az eltéréssel, hogy a tavalyi és az idei mintába kizárólag olyan 

gimnáziumok kerültek be, amelynek diákjai az Országos kompetenciamérésen4 jól 

                                                      
1 Lásd: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras 
2 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kutatásban résztvevő gimnáziumok igazgatóinak, tanárainak és 

diákjainak a kutatás során nyújtott segítségükért. 
3 Lásd: http://gvi.hu/kutatas/10/hol_szeretnek_tovabbtanulni, 

http://gvi.hu/kutatas/73/hol_szeretnek_tovabbtanulni, 

http://gvi.hu/kutatas/428/hol_szeretnek_tovabbtanulni_a_legjobb_hazai_gimnaziumok_diakjainak_tovabbt

anulasi_tervei 

4 Lásd: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras 

 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
http://gvi.hu/kutatas/10/hol_szeretnek_tovabbtanulni
http://gvi.hu/kutatas/73/hol_szeretnek_tovabbtanulni
http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
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teljesítettek a többi gimnáziumhoz képest régiójukban (A vizsgálat módszerét bővebben 

lásd az 1. Mellékletben.). 

Az elemzés első fejeztében néhány általános eredményt közlünk a vizsgált 

gimnazisták családi hátterével és nyelvtudásával kapcsolatban. A második részben a 

továbbtanulási terveket elemezzük. A harmadik fejezetben a hazai felsőoktatási 

intézményekbe felvételizők elképzeléseiről nyújtunk rövid áttekintést, a negyedik részben 

a külföldre felvételizőkkel foglalkozunk.  
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1. A minta jellemzői  

 

Kérdőívünkre idén 714 végzős gimnazista válaszolt, 61%-uk (432 fő) lány, 40%-uk 

(282 fő) pedig fiú. A megkérdezettek 23%-a 18, 50%-a 19, 27%-a pedig 20 éves volt a 

kérdezés időpontjában. A diákok túlnyomó többsége (82%) 4 osztályos gimnáziumba jár, 

10%-uk 6 osztályos, 8%-uk pedig 8 osztályos gimnázium tanulja. A vizsgálatba került 

gimnáziumok 35%-a az Alföld és Észak, 34%-a a Dunántúli, 31%-a pedig a Közép-

Magyarországi régióban található. 

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

gimnáziumokba járó – tanulók döntő többségének (56%) apja felsőfokú végzettségű, 

negyedük (27%) apja érettségizett, 16%-uk apja szakmunkás végzettségű, míg mindössze 

1% azok aránya, akiknek az apja legfeljebb nyolc osztályos végzettséggel rendelkezik.  

1.1. ábra: A gimnazisták megoszlása az apa iskolai végzettsége szerint (százalék), 2016 
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A diákok nagyjából kétharmadának (65%) apja magas munkaerő-piaci státusszú: 30%-uk 

apja önálló vagy vállalkozó, 19%-uk apja vezető beosztású, 17%-é szellemi foglalkozású, 

13%-é szakmunkás, szintén 13%-é irodai alkalmazott, 3%-uk apja egyéb okból nem 

dolgozik, 2%-é őstermelő, 2%-é segédmunkás vagy betanított munkás, egy százalékuk 

apja munkanélküli. A fél százalékot sem éri el azok aránya, akiknek az édesapja alkalmi 

munkát végez (0,4%) vagy közmunkás (0,3%) (lásd 1.2. ábra).  

1.2. ábra: A gimnazisták megoszlása az apa foglalkozása szerint (százalék), 2016 

 

A tanulók családjának anyagi helyzetének összehasonlítására alkalmazott egyik 

indikátorunk idén az volt, hogy a megkérdezett az elmúlt öt évben vett-e részt legalább egyhetes 

külföldi programon nyelvtanulás céljából. Az eredmények azt mutatják, hogy a diákok kevesebb, 

mint fele (41%) vett részt nyelvtanulási célú programon.  

A diákok anyagi helyzetének összehasonlítására vizsgáltuk azt is, hogy voltak-e az elmúlt 

öt évben síelni vagy nyaralni külföldön, illetve, hogy jártak-e Európán kívüli utazáson. 

Eredményeink szerint a tanulók közel háromnegyede (72%) volt külföldön nyaralni iskolai 

szervezésen kívül is az elmúlt öt évben, nagyjából tizedük (11%) csak iskolai szervezésű külföldi 

úton járt, míg majdnem egyötödük (17%) nem volt külföldön nyaralni. A diákok többsége (66%) 
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nem járt síelni az elmúlt öt évben, nagyjából minden tizedik (13%) csak iskolai szervezésben, míg 

ötödük (21%) iskolai szervezésen kívül is volt síelni. Európán kívüli utazáson a diákok egyötöde 

(20%) vett részt az elmúlt öt évben. 

Végül az anyagi helyzet vizsgálatának érdekében megkérdeztük, hogy a diákok szüleinek 

van-e saját tulajdonú nyaralója. Az adatok azt mutatják, hogy a tanulók közel negyedének (23%) 

szülei rendelkeznek nyaralóval.  

Vizsgáltuk azt is, hogy milyen fejlettségűek azok a járások, amelyekből a legjobb hazai 

gimnáziumok diákjai származnak. Ennek érdekében az összes hazai járást rangsoroltuk a 

Járási Fejlettségi Mutató alapján, amely indikátor számos a fejlettséget jelző gazdasági és 

társadalmi részmutató aggregálásán alapul5. Majd négy csoportot hoztunk létre: a 

hátrányos helyzetű, a mérsékelten hátrányos helyzetű, a mérsékelten előnyös helyzetű és 

az előnyös helyzetű járások kategóriáját, végül hozzárendeltük a tanulókhoz a fenti négy 

kategória valamelyikét.  

Az eredmények szerint a legjobb hazai gimnáziumokba járó tanulók több, mint 

kétharmada (70%) előnyös helyzetű járásból származik, közel egynegyedük (23%) 

mérsékelten előnyös helyzetű járásból, és csupán 3%-3%-uk lakik mérsékelten hátrányos 

vagy hátrányos helyzetű régióban. 

  

                                                      
5 Lásd: http://gvi.hu/kutatas/451/fejlodo_es_leszakado_jarasok_2012_2014; 

http://old.gvi.hu/data/papers/regio_2013_elemzes_140804_.pdf 

 

http://gvi.hu/kutatas/451/fejlodo_es_leszakado_jarasok_2012_2014
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1.3. ábra: A gimnazisták megoszlása az állandó lakcímük járásának fejlettsége szerint 

(százalék), 2016 

 

A továbbiakban röviden áttérünk a tanulók nyelvtudására és egyéb ismereteire. A 

megkérdezettek döntő többsége (96%, 2015: 95%) meg tudja értetni magát angolul. 

Németül 48%-uk (tavaly: 53%) tud, franciául 13%-uk (tavaly: 11%), olaszul 11%-uk (tavaly: 

7%), spanyolul pedig 7%-uk (tavaly: 5%). Oroszul csak 1%-uk beszél (tavaly: 4%), 2%-uk 

(tavaly: 5%) pedig egyéb nyelvet is megjelölt (pl. szlovák, japán, arab) (lásd a 2.1. ábrát). 
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1.4. ábra: A gimnazisták megoszlása aszerint, hogy milyen nyelveken tudják megértetni 

magukat (százalék), 2016 

 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 

A tanulók mindössze 27%-a tanult az iskolában programozást, 37%-uk tud tíz ujjal vakon 

gépelni. 
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2. Továbbtanulási tervek 

2016-ban a 714 tanuló jelentős többsége (91%, 647 fő) tovább szeretne tanulni az 

érettségi után és csupán 9%-uk (67 fő) jelezte, hogy nem tanulna tovább. Ezek az arányok 

tavaly is hasonlóan alakultak, amikor a diákok 91%-a (702 fő) tervezte érettségi után 

folytatni tanulmányait és mindössze 9%-uk (66 fő) döntött tanulmányai befejezése mellett. 

2.1. ábra: A gimnazisták megoszlása aszerint, hogy terveznek-e továbbtanulni a 

gimnázium után (százalék), 2016 

 

Az adatok azt mutatják, hogy 2016-ban a fiúk 88%-a tervez továbbtanulni (2015: 89%), 

a lányoknak pedig 92%-a (2015: 93%). A továbbtanulási szándékra hat a családi háttér: a 

megkérdezettek édesapjának vagy gondviselőjének legmagasabb iskolai végzettségét 

megvizsgálva láthatjuk, hogy a felsőfokú végzettségű apák gyermekeinek 94%-a tovább 

szeretne tanulni, ez az arány 88% a szakmunkásképzőt végzett apák gyermekei körében, 

az érettségizett apák gyermekeinek pedig 86%-a tervez továbbtanulni (lásd a 3.1. ábrát).  

(A legfeljebb 8 általánost végzett apák gyermekeire az alacsony esetszám miatt nem térünk 

ki.) 
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Az apa munkaerő-piaci státusza szintén összefüggésben van a továbbtanulási 

szándékokkal. A legnagyobb arányban (96%) a szellemi foglalkozású apák gyermekei 

tervezik a továbbtanulást, őket követik az önálló vagy vállalkozó és a vezető beosztású 

apák gyermekei, akiknek 92-92%-a szeretne a felsőoktatásban részt venni, az irodai 

alkalmazott apák gyermekeinek 86%-a, a szakmunkás édesapák gyermekeinek 86%-a 

szeretne továbbtanulni. (A többi, kevésbé kedvező munkaerő-piaci státusz csoportot6az 

alacsony esetszám miatt nem közöljük.) 

2.2. ábra: A továbbtanulni szándékozó gimnazisták aránya az apa iskolai végzettsége 

szerint (százalék), 2016 

 

Megjegyzés: A legfeljebb 8 általános végzettségű apák gyermekeire vonatkozó adatokat az alacsony esetszám 

miatt nem közöljük.  

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

közmunkás; munkanélküli;  más okból nem dolgozik 
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A továbbtanulni nem szándékozókat is megkérdeztük terveikről, többségük (30 fő) 

szakmát szeretne szerezni OKJ-s tanfolyamon vagy külföldön dolgozna (16 fő). 

A továbbtanulni szándékozók között a gazdasági (26%), a műszaki (14%) és a 

bölcsészettudományi (14%) karok voltak a legnépszerűbbek. A megkérdezettek nagyjából 

egytizede választotta az orvostudományt (12%), a természettudományt (10%) és a 

pedagógia, tanárképzést (10%). 5-8% pedig az informatikát (8%), jogot (8%), 

társadalomtudományt (7%), pszichológiát (7%), az agrár (5%), illetve a művészeti pályát 

(5%). A legkevésbé a közszolgálati, rendészeti, valamint a sport és egészségtudományi 

szakok népszerűek a megkérdezettek körében (lásd a 2.3. ábrát). (A megkérdezettek több 

válaszlehetőséget is megjelölhettek.) 

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

2016 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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A továbbtanulni szándékozó 647 fő 98,5%-a (637 fő) hazai felsőoktatási intézménybe, 

6,6%-a (43 fő) pedig külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezett. A külföldre 

felvételizők többsége (39 fő) magyar intézményt is megjelölt.  

A következő fejezetben a magyar felsőoktatási intézménybe jelentkezőkkel 

foglalkozunk, majd az 5. fejezetben áttérünk a külföldi intézményekbe (is) felvételiző 

diákokra. 
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3. A haza intézményekbe felvételizők tervei 

 

A hazánkban továbbtanulni szándékozó megkérdezettek elsősorban fővárosi 

egyetemekre és főiskolákra szeretnének bekerülni. Továbbra is azon diákok aránya a 

legmagasabb (42%), akik kizárólag budapesti intézményt jelöltek meg, azonban a tavalyi 

eredményekhez képest arányuk alacsonyabb (52%). Viszont a tavalyinál (21%) jelentősen 

magasabb (31%) azok aránya, akik csak vidéki intézménybe jelentkeztek (lásd 3.1. ábra). 

3.1. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

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

jelentkezésüket (százalék), 2015-2016 

 

Ha csak a diákok első jelentkezési helyét vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, 

hogy 2016-ban 61%-uk (tavaly: 74%) budapesti főiskolát vagy egyetemet jelölt meg, míg 

csupán 39%-uk (tavaly: 26%) választott vidéki intézményt. (lásd 4.2. ábra). Vagyis idén a 

tanulók nagyobb aránya jelentkezett első helyen vidéki intézménybe, mint tavaly. 
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3.2. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták által első 

helyen megjelölt budapesti, illetve vidéki intézmények megoszlása (százalék), 2015 

  

Eredményeink szerint a felsőfokú végzettségű (45%) és az érettségizett (44%) apák 

gyermekei legnagyobb arányban csak budapesti főiskolára vagy egyetemre szeretnének 

bekerülni. Ezzel szemben a szakmunkás végzettségű apák gyermekei (39%) legnagyobb 

arányban kizárólag vidéki intézményt jelöltek meg. A legfeljebb 8 általános iskolai 

végzettségű apák gyermekeire az alacsony esetszám miatt nem tértünk ki.  
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3.1. táblázat: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

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

jelentkezésüket az apa iskolai végzettsége szerint (százalék), 2016 

  
legfeljebb 8 

általános 

szakmunkás-

képző 
érettségi 

felsőfokú végzettség 

(főiskola, egyetem, 

PhD) 

  esetszám százalék esetszám százalék esetszám százalék esetszám százalék 

csak fővárosi 

intézmény 
(0) 

 
28 29,8 72 44,2 162 45,1 

csak vidéki 

intézmény 
(4)   37 39,4 46 28,2 103 28,7 

fővárosi és 

vidéki 

intézmény is 

(1) 

 

29 30,9 45 27,6 94 26,2 

Összesen (5)   94 100,0 163 100,0 359 100,0 

Megjegyzés: A legfeljebb 8 általános iskolai végzettségű kategória értékeit az alacsony esetszám miatt zárójellel jelöltük. 

 

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

(50%), az önálló vagy vállalkozó (46%) és az irodai alkalmazott (38%) apák gyermekei 

legnagyobb arányban kizárólag fővárosi intézménybe szeretnének bekerülni. A szellemi 

foglalkozású apák gyermekeinek azonos aránya jelentkezett csak fővárosi, illetve fővárosi 

és vidéki intézménybe is (35%-35%). A szakmunkás végzettségű apák gyermekei 

legnagyobb aránya (38%) kizárólag fővárosi főiskolára vagy egyetemre jelentkezett. (A 

többi foglalkozási csoportnál az esetszámok nagyon alacsonyak.)  

A 3.3. ábrán azt láthatjuk, hogy azoknak, akik részt vettek külföldi nyelvtanulási célú 

programon közel fele (49%) csak fővárosi intézménybe jelentkezett, míg azoknak akik, 

nem vettek részt ilyen programon csupán 38%-a jelentkezett kizárólag budapesti 

intézménybe. Azoknak, akik részt vettek külföldi nyelvtanulási programon közel negyede 

(24%) választott csak vidéki  főiskolát vagy egyetemet, azoknak pedig, akik nem vettek 

részt ilyen programon több, mint kétharmada (35%) jelentkezett kizárólag vidéki 

intézménybe. A külföldi nyelvtanulási programon résztvevők (27%) és nem résztvevők 
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(28%) nagyjából azonos aránya adta be jelentkezését fővárosi és vidéki intézménybe is (ld. 

3.3. ábra). 

3.3. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

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

jelentkezésüket a külföldi nyelvtanulási célú programon való részvétel szerint 

(százalék), 2016 

  

A diákok anyagi helyzetének összehasonlítására vizsgáltuk azt is, hogy voltak-e az 

elmúlt öt évben síelni vagy nyaralni külföldön, illetve, hogy jártak-e Európán kívüli 

utazáson. Azok esetében a legmagasabb (49%) a csak fővárosi intézménybe jelentkezők 

aránya, akik iskolai szervezésen kívül is jártak külföldi síelésen az elmúlt öt évben (ld. 3.4. 

ábra). A külföldi nyaralás esetében azt láthatjuk, hogy azok, akik csak iskolai szervezésben 

voltak külföldön nyaralni az elmúlt öt évben jelentkeztek a legnagyobb (57%) arányban 

csak fővárosi intézménybe (ld. 3.5. ábra). Továbbá azt találtuk, hogy az Európán kívüli 

utazáson résztvevők magasabb (51%) arányban jelentkeztek csak fővárosi intézménybe 

azoknál, akik nem jártak ilyen utazáson (40%) (ld.3.6. ábra). 
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3.4. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

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

jelentkezésüket külföldi síelésen való részvétel szerint (százalék), 2016 

 

3.5. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

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

jelentkezésüket külföldi nyaraláson való részvétel szerint (százalék), 2016 
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3.6. ábra: A magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételiző gimnazisták 

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

jelentkezésüket Európán kívüli utazáson való részvétel szerint (százalék), 2016 
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4. A külföldi intézményekbe felvételizők tervei 

 

A továbbtanulni szándékozó megkérdezettek mintegy 6,6%-a (43 fő) mondta azt, 

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

kiválasztott külföldi felsőoktatási intézményt. Ez az arány tavaly is hasonlóan alakult: 

2015-ben a tanulók 4,8%-a (34 fő) jelentkezett külföldre (is). Közöttük 2016-ban a fiúk (18 

fő) száma némileg alacsonyabb, mint a lányoké (25 fő). A külföldi intézményekbe 

jelentkezők tanulmányi átlaga átlagosan 4,56 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 (25 fő) apja felsőfokú végzettségű, 11 fő apja érettségizett, 4 főé 

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

külföldre felvételizők többségének édesapja vállalkozó (20 fő) vagy vezető beosztású (11 

fő) a többi munkaerő-piaci kategóriába csupán néhány diák apja tartozik. Tehát 

összességében az látszik, hogy a külföldre felvételiző diákok jellemzően a magasan 

kvalifikált, jó munkaerő-piaci pozícióval rendelkező apák gyermeki közül kerültek ki. 

A 43 válaszadóból többsége (27 fő) részt vett legalább egyhetes külföldi nyelvtanulási 

célú programon az elmúlt öt évben. Több, mint a diákok fele síelni is járt külföldön az 

elmúlt öt évben: 16 fő iskolán kívüli, míg 8 fő iskolai szervezésben. A tanulók zöme (31 fő) 

iskolán kívüli szervezésű külföldi nyaraláson is járt az elmúlt, 7 fő járt csak iskolai 

szervezésű külföldi nyaraláson, és csupán 5 fő nem járt egyáltalán külföldi nyaraláson az 

elmúlt öt évben. Európán kívüli utazáson összesen 14 diák járt az elmúlt öt évben (közülük 

csupán egy fő utazása volt iskolai szervezésű).  

A külföldre (is) felvételiző 43 diák közül mindössze 3 fő tanult programozni az 

iskolában, viszont tíz ujjal vakon gépelni 19 fő tud.  
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A 43 külföldre (is) jelentkező tanuló összesen 82 külföldi képzésre adta be felvételi 

kérelmét7, a legtöbb jelentkezés – hasonlóan a tavalyi évhez – az Egyesült Királyságba (43 

db) történt, a második legnépszerűbb célország Ausztria (13 db), a harmadik Hollandia (8 

db) volt. Egyéb országokba csupán néhány fő jelentkezett.  

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

felmerül a tanulmányok finanszírozásának kérdése. 17 fő tandíjmentes intézménybe 

felvételizik, 16 fő dolgozni fog a tanulás mellett, 11 fő ösztöndíjból szeretné fizetni a 

tanulmányait, 10 fő szándékozik diákhitelt felvenni, 10 főnek pedig a szülei fizetik a 

tandíjat.  

Ha felveszik a külföldi felsőoktatási intézménybe, a 43 megkérdezettből 23 fő hosszú 

távon szeretne külföldön maradni. Tizenegyen a főiskola vagy egyetem elvégzése után egy 

ideig külföldön is szeretnének dolgozni, ketten pedig csak a tanulmányaik idejére 

költöznének külföldre, hét diák nem tudott válaszolni erre a kérdésre.  

Lényeges kérdés, hogy miért szeretnének a diákok külföldi egyetemen 

továbbtanulni, ezt egy nyitott kérdés8 segítségével vizsgáltuk. A 43 válaszadó többsége (19 

fő) úgy véli, hogy a magyarországinál jobb minőségű képzésben vehet részt külföldön. 

Tizenheten válaszolták azt, hogy külföldön több lehetőségük, jobb munkájuk vagy 

magasabb életszínvonaluk lesz. 15 fő említette, hogy a nyelvtanulás miatt tanulna 

külföldön, hatan világot szeretnének látni, élményeket gyűjteni, 5 fő anyagi 

megfontolásokat említett. További 13 fő egyéb okokat említett (pl. elégedetlen a hazai 

felsőoktatással, külföldi diploma magasabb presztízse).  

A továbbiakban érdemes lesz megvizsgálni, hogy hogyan alakult a külföldi 

felsőoktatási intézményekben tanuló magyar hallgatók száma az elmúlt években. Erről 

hazai statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, azonban az Eurostat minden 

tagországtól összegyűjti az adott országban tanuló külföldi diákok számát nemzetiségek 

                                                      
7 Legfeljebb három jelentkezési helyet adhattak meg a diákok.  

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

továbbtanulni!” 



 

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

32/45 
 

Hol szeretnék továbbtanulni? - 2016 

szerint. Továbbá kérésünkre az osztrák9 és a dán10 oktatási minisztérium, illetve a német 

DZHW intézet11 rendelkezésünkre bocsájtott adatokat az országukban tanuló magyar 

hallgatók számára – pontosabban az évente felvett hallgatók számára – vonatkozóan. Az 

Egyesült Királyságban tanuló külföldi BA hallgatók számára vonatkozóan pedig az UCAS 

(Undergraduate Courses At University And College) közöl honlapján adatokat12. 

Az Eurostat hallgatói mobilitásról szóló adatai azokra az Európai Unióból származó 

diákokra vonatkoznak, akik a középiskolát egy másik országban fejezték be. Az adatok 

nem fedik le a lehetséges célországok teljes körét13, a továbbiakban a „külföldön” tanuló 

hallgatók alatt azokat értjük, akik a 23. lábjegyzetben felsorolt országok valamelyikében 

tanulnak tovább. Fontos kiemelni, hogy azok a diákok, akik csak rövidtávú külföldi 

csereprogramon vesznek részt, nem tartoznak bele ebbe az adatkörbe14. 

Az Eurostat kizárólag a 2013-as és a 2014-es évre közöl a hallgatói mobilitásra 

vonatkozó adatokat. Az adatok nem alkalmasak időbeli összehasonlításra, mivel az adatot 

szolgáltató országok köre nem azonos a két évben. Az adatok szerint a vizsgált külföldi 

országokban BA vagy MA képzésén 2013-ban 6803 (BA: 3717 fő, MA: 3886 fő), 2014-ben 

pedig 6609 (BA: 3086 fő, MA: 2723 fő) magyar diák vett részt. A KSH adatai15 szerint 2013 

és 2014 között 194 ezer és 216 ezer között mozgott a magyar BA hallgatók száma, ez 

összevetve azzal, hogy 2013-ban nagyjából 3700 fő, 2014-ben pedig kb. 3000 fő tanult más 

országban, nem tűnik jelentős számnak. A Magyarországon tanuló MA hallgatók száma – 

a KSH adatai szerint – 2013 és 2014 között 37 ezer és 39 ezer fő között mozgott, ehhez 

                                                      
9 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, angol megnevezése: Federal Ministry of 

Science, Research and Economy 
10 Uddannelses- og Forskningsministeriet, angol megnevezése: Ministry of Higher Education and Science 
11 DZHW Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH, angol megnevezés: 

German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) 
12 https://www.ucas.com/sites/default/files/app_level_report_2015-dr2_002_01.pdf 
13 Az adatok az alábbi országokban tanuló EU-ból származó diákokra vonatkoznak: Belgium, Bulgária, Cseh 

Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, 

Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, 

Ausztria, Lengyelország, Portugália , Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, Egyesült 

Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, 

Törökország. Japán 
14 Lásd: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Learning_mobility_statistics 
15 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi008.html 

http://ufm.dk/
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viszonyítva az, hogy 2013-ban közel 4000, 2014-ben pedig nagyjából 2700 magyar diák 

tanult külföldön, már nem tűnik elhanyagolható számnak. Vagyis azt láthatjuk, hogy az 

itthon tanuló diákok számához viszonyítva a BA szintjén nem sokan választják a külföldi 

képzéseket, azonban az MA szintjén már több diák dönt a hazai felsőoktatás elhagyása 

mellett. 

4.1. ábra: A külföldi felsőoktatási intézményben BA és MA képzésen továbbtanuló 

magyar diákok száma – célország: az Eurostat adatbázisában szereplő összes ország (fő), 

2013-2014 

 

Forrás: Eurostat  

Megjegyzés: A 2013-as adatok az alábbi országokban tanuló EU-ból származó diákokra vonatkoznak: Belgium, 

Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, 

Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, 

Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, 

Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, 

Törökország. Japán. A 2014-es adatok az alábbi országokban tanuló EU-ból származó diákokra vonatkoznak: 

Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Írország, Spanyolország, Horvátország, Ciprus, Lettország, 

Litvánia, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, 

Finnország, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 

Szerbia, Törökország. Japán 
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A 4.2. ábrán azt láthatjuk, hogy a visegrádi országok, illetve Románia esetében 

hogyan alakult a BA és MA szakos külföldön tanuló mobil hallgatók száma 2013-ban és 

2014-ben. Az adatok időbeli összehasonlításra nem alkalmasak, mivel a két évben nem 

ugyanazok az országok szolgáltattak információt a náluk tanuló külföldi hallgatók 

számáról (ld. a 4.2. ábra Megjegyzését). Az öt ország közül a mobil hallgatók száma 

Magyarország esetében volt a legalacsonyabb 2013-ban (6803 fő) és 2014-ben (6609 fő) is. 

A magyar hallgatók esetében a három legnépszerűbb célország: Németország, Ausztria és 

az Egyesült Királyság. A cseh mobil hallgatók száma mindkét évben 10 ezer fő körül 

alakult, ők főként Szlovákiába, Németországba és az Egyesült Királyságba mentek 

továbbtanulni. A lengyel mobil hallgatók száma 2013-ban 18 ezer fő körül, míg 2014-ben 

14 ezer fő körül alakult, körükben Németország, az Egyesült Királyság és Ausztria a 

legnépszerűbb. A külföldön tanuló román diákok száma 2013-ban 26 ezer, míg 2014-ben 

csupán 16 ezer fő volt, számukra a legvonzóbb célország az Egyesült Királyság, 

Olaszország és Németország. A szlovák mobil tanulók száma 2013-ban 30 ezer fő, 2014-

ben 28 ezer fő körül alakult. A magas értékek mögött főként az áll, hogy a szlovák diákok 

nagy számban (2013: 22581 fő, 2014: 21883 fő) mennek Csehországba továbbtanulni, 

esetükben a második legnépszerűbb célország Magyarország, míg a harmadik az Egyesült 

Királyság.  
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4.2. ábra: A visegrádi országokból és Romániából származó külföldi felsőoktatási 

intézményben (BA és MA képzésen) továbbtanuló diákok száma – célország: az 

Eurostat adatbázisában szereplő összes ország (fő), 2013-2014 

 

Forrás: Eurostat  

Megjegyzés: A 2013-as és a 2014-es adatok esetében a célországok köre eltérő. A 2013-as adatok az alábbi 

országokban tanuló EU-ból származó diákokra vonatkoznak: Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, 

Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, 

Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, 

Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, Egyesült Királyság, Izland, 

Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Törökország. Japán. A 2014-

es adatok az alábbi országokban tanuló EU-ból származó diákokra vonatkoznak: Bulgária, Cseh Köztársaság, 

Dánia, Németország, Írország, Spanyolország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, 

Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Finnország, Egyesült Királyság, 

Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Törökország. Japán 

 

Ha a visegrádi országokból és Romániából csak az Egyesült Királyságba, 

Németországba és Ausztriába továbbtanuló diákok számát vizsgáljuk, akkor azt 

állapíthatjuk meg, hogy a legnagyobb számban – kicsit több, mint 10 ezer fő mindkét évben 

– a lengyel diákok tanulnak a három ország valamelyikében. Őket követik a román diákok, 

akiknek a száma mindkét évben megközelítette a 10 ezer főt. A három országban tanuló 

magyar diákok száma 2013-ban nagyjából 4100 fő volt, míg 2014-ben kicsit több, mint 4600 

fő, a szlovák és a cseh diákok száma mindkét évben három ezer fő körül alakult.  

A népességszámhoz viszonyítva a fenti adatok azt jelentik, hogy egymillió lakosra 

Szlovákiában jut a legtöbb mobil hallgató (2013: 608 fő, 2014: 583 fő), a következő Románia, 
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ahol ugyanez az érték nagyjából 500 fő (2013: 497 fő, 2014: 492 fő) körül alakult mindkét 

évben. Magyarországon egymillió lakosra vetítve 2013-ban 417, 2014-ben 467 mobil tanuló 

jut. Csehország (2013: 283 fő, 2014: 276 fő) és Lengyelország (2013: 293 fő, 2014:278 fő) zárja 

a sort, a két országban egyik évben sem érte el a 300 főt az egymillió lakosra jutó mobil 

diákok száma.  

4.3. ábra: A visegrádi országokból és Romániából származó külföldi felsőoktatási 

intézményben (BA és MA képzésen) továbbtanuló diákok száma – célország: Egyesült 

Királyság, Ausztria és Németország (fő), 2013-2014 

 

Forrás: Eurostat  

Megjegyzés: Az adatok az alábbi országokban tanuló lengyel, román, magyar, szlovák, illetve cseh 

diákokra vonatkoznak: Németország, Ausztria, Egyesült Királyság.  

 

A továbbiakban áttérünk azoknak az országoknak a vizsgálatára, amelyekről 

részletesebb adatokkal is rendelkezünk az évente felvételt nyert (első éves, tehát a BA vagy 

az MA képzést megkezdő) hallgatók számáról.  

Az Egyesült Királyságban tanuló visegrádi országokból és Romániából származó 

diákok esetében csak a BA képzésre vonatkozó adatok állnak rendelkezésünkre a 2006 és 

2015 közötti időszakra. Ezek szerint a felvételt nyert magyar diákok száma 2006 és 2011 
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között a 300 főt sem érte el (170 és 255 fő között mozgott), majd 2012-re meghaladta a 300 

főt (330 fő), azóta pedig folyamatos kis mértékű növekedés figyelhető meg: 2015-ben már 

515 magyar hallgató került be brit BA képzésre. A szlovák és a cseh hallgatók számát is a 

lassú emelkedés jellemzi: 2006-ról 2015-re az évente felvételt nyert szlovák diákok száma 

190 főről 370 főre, míg a cseh tanulók száma 230 főről 530 főre nőtt. A lengyel diákok száma 

2006 és 2008 között nagyjából 1500 és 2000 fő között mozgott, majd csökkenésnek indult 

és 2012-ben elérte mélypontját, amikor csupán 850 lengyel tanuló jutott be brit BA 

képzésre, majd számuk ismét növekedésnek indult, és 2015-re elérte az 1665 főt. 

Összességében azt láthatjuk, hogy a brit egyetemek BA képzéseire alacsony 

számban kerülnek be magyar, szlovák és cseh diákok, előbbiekhez képest jelentősen több 

lengyel tanulónak sikerül bejutni, a legmagasabb pedig a román diákok száma 2010 óta 

minden évben. 

4.4. ábra: Az angliai egyetemek BA képzéseire felvételt nyert visegrádi országokból és 

Romániából származó diákok számának alakulása 2006 és 2015 között (fő) 

 
Az adatok forrása: https://www.ucas.com/sites/default/files/app_level_report_2015-dr2_002_01.pdf 
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2002/2003-as tanév és a 2014/2015-ös tanév közötti időszakra. Ezek szerint 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 

csupán 291 cseh elsős diák kezdte meg. 

A 4.5. 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. 
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4.5. ábra: Az osztrák állami egyetemek BA, MA, illetve osztatlan képzéseire felvételt 

nyert magyar, lengyel, szlovák és cseh diákok számának alakulása 2002 és 2015 között 

(fő) 

 

 
Az adatok forrása: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

 

A német egyetemekre felvételt nyert magyar mobil diákokra vonatkozó adataink a BA 

és az MA képzésre vonatkoznak a 2002 és 2014 közötti időszakban. A 4.6. ábrán azt 

láthatjuk, hogy a Németországban tanuló BA képzésben részt vevő magyar hallgatók 

száma 2005 óta, míg az MA képzésbe felvételt nyert hallgatók száma 2009 óta lassan, de 

növekszik. 2014-re a BA hallgatók száma elérte a 258 főt, az MA hallgatóké pedig a 175 főt.  
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4.6. ábra: A német egyetemek BA és MA képzéseire felvételt nyert magyar diákok 

számának alakulása 2002 és 2014 között (fő) 

 

 

Az adatok forrása: DZHW Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH 

 

A továbbtanulási célú migráció legnépszerűbb célországai a magyar diákok számára 

az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria. Vagyis az e három országra vonatkozó 

statisztikai adatok nagy valószínűséggel a külföldi képzésre bekerülő magyar diákok 

jelentős részét lefedik. Az adataink azt mutatják, hogy a Németországba felvételt nyert BA 

és MA hallgatók száma 2014ben még az 500 főt sem érte el. Az Egyesült Királyság esetében 

csak a BA hallgatók számáról van információnk, amely 2015-re érte el az 500 főt. 

Ausztriában pedig az elmúlt években 600-700 fő körül alakult a BA, MA és osztatlan 

képzésekre bekerülő új magyar hallgatók száma. A fenti eredmények alapján azt 

feltételezhetjük, hogy nincs szó arról, hogy a magyar diákok tömegesen mennének 

külföldre továbbtanulni. 
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5. Összefoglalás 

Elemzésünkben a 2014-es Országos Kompetenciamérés alapján legjobbnak tekinthető 

hazai gimnáziumok végzős tanulóinak továbbtanulási terveit vizsgáltuk. A kutatás fontos 

kérdése volt az, hogy a magyar diákok körében mennyire jellemző a hosszú távú 

továbbtanulási célú migráció. E kérdés megválaszolásához saját adatfelvételünk 

eredményei mellett nemzetközi statisztikai adatokra támaszkodtunk.  

Az eredményeink 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 7%-uk. A felvételizők körében a legnagyobb presztízsű 

fővárosi intézmények a legnépszerűbbek, különösen a magasabb iskolai végzettségű, 

valamint jobb munkaerő-piaci státuszú apával rendelkező, illetve kedvezőbb anyagi helyzetű 

családok gyermekei körében.  

Azt találtuk, hogy a megkérdezett érettségiző gimnazisták 7%-a (43 fő) külföldi 

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

családból származó diákok és jó tanulmányi eredményeket értek el a gimnáziumban. A 

legtöbben azért döntöttek a külföldi továbbtanulás mellett, mert úgy vélik, hogy a 

magyarországinál jobb minőségű képzésben vehetnek részt külföldön.  

Az Eurostat adatai alapján azt láthattuk, hogy az adatközlő célországokban 2013-ban 

és 2014-ben nagyjából 7000-7000 magyar hallgató tanult külföldi alap- vagy 

mesterképzésben. Az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában tanuló 

visegrádi országokból és Romániából származó diákok számának összehasonlítása azt 

mutatta, hogy Lengyelországból és Romániából megy a legtöbb diák e három célországba. 

Magyarországról 2013-ban nagyjából 4000, 2014-ben pedig kb. 4500 diák tanult ezekben az 

országokban, míg Szlovákiából és Csehországból nagyjából 3000-3000 fő.  

Az Egyesült Királyság, Ausztria és Németország esetében az évente felvételt nyert 

magyar hallgatók számára vonatkozó adatokat is sikerült szereznünk. Ezek azt mutatják, 
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hogy évről-évre növekszik a felvételt nyert hallgatók száma, de nem beszélhetünk a 

magyar diákok tömeges továbbtanulási célú migrációjáról. 

Tehát a saját kutatási eredményeink mellett a külföldi egyetemekre vonatkozó 

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

számban döntenek a külföldi továbbtanulás mellett. Ennek kapcsán érdemes kitérni arra, 

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, a német 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 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. 
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Mellékletek 

1. Melléklet: a vizsgálat módszere 

Mintánk alapját a 2014. évi Országos kompetenciamérés iskolánkénti adatai képezték, mivel 

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

időpontjában. 

Az alapsokaságot az a 491 darab 4, 6 és 8 osztályos gimnázium képezte Magyarország 

egész területéről (de a községek nélkül), amelyekről rendelkezésre állt a 2014-es 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.16 

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 egy régió esetében 11 gimnázium került lekérdezésre. 

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 

tanulmányi versenyeken elért eredmények, a felsőoktatási intézményekbe felvett 

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

                                                      
16 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 

http://eduline.hu/kozoktatas/2011/12/2/kozepiskolak_2011es_rangsora_KEIWDV


 

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

44/45 
 

Hol szeretnék továbbtanulni? - 2016 

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 491 

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.  

A minta 2015-ben is a fentieknek megfelelően készült, azzal az eltéréssel, hogy akkor 

a 2013. évi Országos kompetenciamérés eredményeit használtuk. 
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