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A visegrádi országok diákjai osztrák, német és brit egyetemeken - 

2002-2016 

 

Rövid elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakult a magyar hallgatók 

száma az elmúlt években külföldi felsőoktatási intézményekben a nemzetközi 

statisztikai adatok tükrében. Az eredmények szerint a külföldi egyetemen és 

főiskolán BA és MA képzésen tanuló magyar diákok száma 7500 fő körül alakult 

2014-ben és 2015-ben is. A Magyarországon 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.  

Erre az eredményre azonban nem csak úgy tekinthetünk, mint ami a magyar 

felsőoktatási rendszer hiányosságaira utal, hanem úgy is, mint a magyar diákok 

nemzetközi versenyképességének egyik mércéje.  

 

Az adatokról 

Nem állnak rendelkezésre hazai statisztikai adatok arról, hogy hogyan alakult a külföldi 

felsőoktatási intézményekben tanuló magyar hallgatók száma az elmúlt években. Azonban az Eurostat 

minden tagországtól összegyűjti az adott országban tanuló külföldi diákok számát nemzetiségek 

szerint. Az Eurostat hallgatói mobilitásról szóló adatai azokra az Európai Unióból származó diákokra 

vonatkoznak, akik a középiskolát egy másik országban fejezték be. Fontos kiemelni, hogy azok a diákok, 

akik csak rövidtávú külföldi csereprogramon vesznek részt, nem tartoznak bele ebbe az 

adatkörbe1.Továbbá kérésünkre az osztrák2 és a dán3 oktatási minisztérium, illetve a német DZHW 

intézet4 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 adatokat5. 

  

                                                           
1 Lásd: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Learning_mobility_statistics 
2 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, angol megnevezése: Federal 

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

German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) 
5 https://www.ucas.com/sites/default/files/app_level_report_2015-dr2_002_01.pdf 

http://ufm.dk/
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Az Eurostat a 2013 és 2015 közötti időszakra közöl a hallgatói mobilitásra 

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

adatot szolgáltató országok köre6 nem azonos a három évben. Az adatok szerint a 

vizsgált külföldi országokban BA vagy MA képzésén 2013-ban 6803 (BA: 3717 fő, MA: 

3086 fő), 2014-ben 7460 (BA: 4297 fő, MA: 3163 fő), 2015-ben pedig 7307 (BA: 4421 fő, 

MA: 2886 fő) magyar diák vett részt. A KSH adatai7 szerint 2013 és 2015 között 181 

ezer és 216 ezer között mozgott a magyar BA hallgatók száma, ez összevetve azzal, 

hogy 2013 és 2015 között 3700-4400 fő tanult más országban, nem tűnik jelentős 

számnak. A Magyarországon tanuló MA hallgatók száma – a KSH adatai szerint – 2013 

és 2015 között 37 ezer és 39 ezer fő között mozgott, ehhez viszonyítva az, hogy 

mindhárom évben 3000 fő körül alakult a külföldön mesterképzésben tanuló magyar 

diákok, 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. 

  

                                                           
6 Az adatok az alábbi országokban tanuló magyar diákokra vonatkoznak: Belgium, Bulgária, Cseh 

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

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

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

Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Törökország. 

Japán 

7 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi008.html 
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1. ábra: A külföldi* felsőoktatási intézményben BA és MA képzésen továbbtanuló magyar 

diákok száma (fő), 2013-2015 

 

Forrás: Eurostat  

* Az adatok az alábbi országokban tanuló magyar diákokra vonatkoznak: Belgium, Bulgária, Cseh 

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

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

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

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

 

Az Ausztriában, Németországban és az Egyesült Királyságban – a magyar migránsok 

körében legnépszerűbb célországokban – tanuló magyar diákokkal kapcsolatban 

részletesebb adatokkal is rendelkezünk, a továbbiakban ezeket mutatjuk be.   

A visegrádi országok közül Magyarországról sikerült a legtöbb diáknak osztrák 

egyetemi képzésre bekerülnie a 2009/2010-es tanév óta minden egyes évben. A 

legfrissebb adatok szerint a 2015/16-os tanévben osztrák állami egyetem BA, MA vagy 

osztatlan képzését 651 magyar, 384 lengyel, 346 szlovák és csupán 284 cseh elsős diák 

kezdte meg.  

A 2. 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 
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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. A 2014/15-ös tanév visszaesést hozott, 

azonban a 2015/16-os tanévre ismét nőtt az első éves magyar diákok száma. 

 

2. 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 – 2015/2016-os tanév  

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

 

A 3. ábra alapján látható, hogy miközben Lengyelország, Csehország és Szlovákia 

esetében 2002-2015 között viszonylag egyenletesen alakult a diákok száma az időszak 

eleje óta, addig Magyarország esetében több alkalommal is kiugró növekedés 

következett be. Az időszak egészében 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%-ára ugrott 

a felvett tanulók száma. A magyar diákok számának alakulását vizsgálva azt láthatjuk, 

hogy 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, a 2014/2015-ös 
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tanév visszaesést, míg a 2015/2016-os tanév növekedést hozott a felvett hallgatók 

számában. 

 

3. 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 – 2015/2016-os tanév (2002/2003-as tanév=100%) 

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

 

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

az MA képzésre vonatkoznak a 2002 és 2015 közötti időszakban. A 4. ábrán azt 

láthatjuk, hogy a Németországban tanuló BA képzésre bejutó magyar hallgatók száma 

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

növekszik. Ennek ellenére számuk nem mondató magasnak: 2015-ben német BA 

szakra 302 fő, MA szakra pedig 154 fő jutott be.  

  

  

100

Csehország

Lengyelország

Magyarország

Szlovákia

0

50

100

150

200

250

%



6 
 

 

4. ábra: A német egyetemek BA és MA képzéseire felvételt nyert magyar diákok számának 

alakulása 2002 és 2015 között (fő) 

 

 

Az Egyesült Királyságban tanuló visegrádi országokból és Romániából 

származó diákok esetében csak a BA képzésre vonatkozó adatok állnak 

rendelkezésünkre a 2006 és 2016 közötti időszakra. Ezek szerint a felvételt nyert 

magyar diákok száma 2006 és 2011 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: 2016-ban már 575 magyar hallgató került be brit 

BA képzésre. A szlovák és a cseh hallgatók számát is a lassú emelkedés jellemzi: 2006-

ról 2016-ra az évente felvételt nyert szlovák diákok száma 190 főről 555 főre, míg a cseh 

tanulók száma 230 főről 750 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 2016-ra elérte az 2105 főt. A brit egyetemekre 

2006-ban még csekély számú román BA hallgató nyert felvételt, majd a folyamatos 

növekvő tendencia eredményeképpen 2009-re számuk megközelítette az ezer főt, 

2016-ra pedig már meghaladta a 2500 főt.  
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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. 

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

származó diákok számának alakulása 2006 és 2016 között (fő) 
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