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Hol szeretnék továbbtanulni? 

A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási 

tervei 

 

A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási 

terveit vizsgálja. Az eredmények szerint a tanulók döntő többsége szeretne 

továbbtanulni, mégpedig hazai felsőoktatási intézményben és csupán 7%-uk 

jelentkezik külföldre (is). A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok szintén azt 

jelzik, hogy a magyar diákok nem vesznek részt nagy számban (hosszú távú) 

külföldi képzésekben, azonban számuk növekvő tendenciát mutat az utóbbi 

években.  

Kutatásunk során harmincegy magyar állami gimnázium 714 végzős diákját 

kérdeztük meg továbbtanulási szándékaikról. A mintába bekerült – vagyis a 

kompetenciamérés alapján a legjobb hazai gimnáziumokba járó – tanulók többségének 

apja felsőfokú végzettségű (56%) és magas munkaerő-piaci státuszú (65%). A 

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. 
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A gimnazisták megoszlása az állandó lakcímük járásának fejlettsége szerint 

(százalék), 2016 

 

A legjobb hazai gimnáziumokba járó diákok jelentős többsége (91%, 647 fő) szeretne 

továbbtanulni az érettségi után. A felvételizők között a gazdasági és a műszaki 

pályák, valamint a bölcsészettudományi szakok a legnépszerűbbek. Idén a 

megkérdezettek többsége (42%) az első három jelentkezési helyen csak budapesti 

főiskolára vagy egyetemre jelentkezik, 31%-uk kizárólag vidéki felsőoktatási 

intézménybe felvételizik, míg 27%-uk fővárosi és vidéki intézménybe is beadja 

jelentkezését.  

Eredményeink azt mutatják, hogy a legjobb hazai gimnáziumok tanulóinak mindössze 

7%-a adja be jelentkezését külföldi felsőoktatási intézménybe (is), ők jellemzően 

kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, apjuk felsőfokú végzettségű, 

vezető beosztásban dolgozik vagy vállalkozó. Legtöbbjük tandíjmentes intézménybe 

felvételizik és sokan közülük hosszú távon szeretnének külföldön maradni. A 

legnépszerűbb célország az Egyesült Királyság. 

Azt, hogy magyar hallgatók nem mennek nagy számban külföldi alap- vagy 

mesterképzésre alátámasztják a Eurostat adati, illetve a német, az osztrák és az angliai 

egyetemek statisztikái is.  
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A Eurostat által közölt statisztikai adatok szerint külföldi országokban BA és MA 

képzésén 2013-ban közel 7000, 2014-ben pedig nagyjából 6500 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. 

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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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,  

 

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.  

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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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 a BA képzésre 258 fő, az MA képzésre 175 fő került be.  

Mindamellett, hogy jelenleg nem beszélhetünk a magyar diákok tömeges 

továbbtanulási célú migrációjáról, figyelembe kell venni azt is, hogy a statisztikák 

szerint növekvő tendenciát mutat a külföldön tanuló magyar hallgatók száma az 

utóbbi években. A migráció pedig öngerjesztő folyamat, így nem kizárható az, hogy 

akár a közeljövőben jelentősen megnő a külföldi BA és MA képzésekben részt vevő 

magyar diákok száma.  
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