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Összefoglaló 

 A közvéleményt, a médiát és a tudományos kutatásokat is foglalkoztatja az a kérdés, hogy 

hány magyar hallgató tanul külföldi felsőoktatási intézményben. Azonban a kérdés 

megválaszolásához szükséges statisztikai adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. 

Hazai statisztikai adatgyűjtés nem folyik a témában, a nemzetközi statisztikai adatok pedig 

– amelyek a befogadó országok adatközlésén alapulnak – csak több éves csúszással közlik 

az adatokat, vagy nem fedik le az országok teljes körét.  

 A statisztikai adatok hiányát igyekeznek pótolni azok a hazai kérdőíves felmérések, 

amelyek azt vizsgálják, hogy hány diák szándékozik külföldön tanulni. E kutatások 

eredményeinek sarokpontja, hogy mennyire sikerül a migrációs szándék komolyságát 

megragadniuk, tehát mennyire tudják megkülönböztetni a nagy valószínűséggel 

kivándorlókat azoktól, akiknek kevésbé komolyak a terveik. Azok a felmérések, amelyek 

egyszerűen arra kérdeznek rá, hogy a diák tervezi-e a külföldi továbbtanulást, nem képesek 

e különbséget megragadni, egyszerre lesz potenciális migráns az a diák, aki már beadta a 

jelentkezését egy külföldi intézménybe és az, akiben épp csak felmerült e gondolat. 

 Jelen kutatás azt vizsgálja, hogy a legkiemelkedőbb – az Országos kompetenciamérés 

eredményei alapján készült rangsor felső egytizedébe tartozó – budapesti, Pest és Győr-

Moson-Sopron megyei végzős gimnazistáknak milyenek a továbbtanulási tervei. A fent 

bemutatott problémát pedig azzal oldja fel, hogy a migrációs tervek helyett a külföldi 

képzésre történő jelentkezésre – pontosabban az intézmény és a képzés kiválasztására – 

kérdez rá. Azzal a feltevéssel élve, hogy ha egy diák már kiválasztotta az intézményt és a 

képzést, illetve beadta jelentkezését, vagy még ebben a tanévben beadja, az arra utal, hogy 

migrációs szándéka komoly, nem csupán ábrándozik a külföldi továbbtanulásról. 

 A kutatási cél megvalósítása érdekében egy önkitöltős kérdőívet állítottunk össze, amelyet 

húsz gimnáziumban töltöttek ki a végzős diákok. Eredményeink 961 gimnazista válaszain 

alapulnak. 

 Az eredmények szerint a leginkább kiemelkedő hazai gimnáziumok végzős tanulói közül 

minden tizedik (9,9%) adta be vagy adja be jelentkezését még idén külföldi felsőoktatási 

intézménybe (is). Ők nem csak a szándékot jelezték, hogy szeretnének külföldön 

továbbtanulni, hanem megjelölték azokat a külföldi intézményeket, amelyekbe beadják 

jelentkezésüket, illetve a kiválasztott képzés szakterületét is megadták. Ez azt jelenti, hogy 

esetükben tényleges migrációs tervekről beszélhetünk, nem csupán ábrándokról. 

 Azt találtuk, hogy külföldi felsőoktatási intézménybe nagyobb valószínűséggel 

jelentkeznek a lányok, a felsőfokú végzettségű apák gyermekei, a több idegen nyelvet 

beszélő tanulók, valamint azok, akik korábban részt vettek külföldön nyelvtanulási 

programon. Emellett az eredmények arra utalnak, hogy a jobb anyagi helyzetű diákok is 

nagyobb eséllyel adják be a jelentkezésüket külföldre.  

 A külföldi intézménybe jelentkező diákok elsődlegesen az Egyesült Királyságban, 

Ausztriában vagy Németországban szeretnének tanulni. A tudományterületek közül a 

gazdasági képzés emelkedik ki. A legtöbb diák tandíjmentes helyre igyekszik bekerülni. 
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Lényeges kérdés, hogy a tanulók milyen időtávra tervezik külföldi tartózkodásukat: 

jelentős részük (41%) szeretne hosszabb távon külföldön maradni, további 17%-uk az 

egyetem elvégzése után azt tervezi, hogy még egy ideig külföldön fog dolgozni. Magas 

(21%) azoknak az aránya, akik még nem tudják, hogy mennyi időre tervezik külföldi 

tartozódásukat. 18%-uk szeretne a képzés befejezése után azonnal visszajönni 

Magyarországra. 

 A külföldi továbbtanulást a legtöbben a jobb minőségű képzéssel és a jobb oktatási 

rendszerrel indokolják. Továbbá sok tanuló véli úgy, hogy külföldön több lehetősége, jobb 

munkája vagy magasabb életszínvonala lesz. A harmadik leggyakoribb válasz a nyelvtudás 

fejlesztése volt. 
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Bevezetés 

 

Számos hazai kutatás (pl. Szabó 2015, Bauer et al. 2016) foglalkozik azzal, hogy a magyar 

fiatalok milyen arányban tervezik a külföldi továbbtanulást, munkavállalást. E kérdőíves 

felmérések jellemzően azt találják, hogy a diákok nagy része tervez külföldön tanulni, munkát 

vállalni. Például a Magyar Ifjúság Kutatás 2016-os eredményei szerint minden harmadik (33%) 15-

29 éves tervezi, hogy külföldön tanul vagy vállal munkát (Bauer et al. 2016). Az Aktív Fiatalok 

Magyarországon kutatócsoport pedig azt találta, hogy 2015-ben a magyar főiskolára és egyetemre 

járó hallgatók közel egyötöde (18%) tervezte, hogy a közeljövőben hosszabb ideig külföldön fogja 

tanulmányait végezni. A felmérés szerint a hallgatók nagyjából kétharmada (63%) tervezi, hogy 

pár hétig, hónapig külföldön vállal munkát, több, mint a diákok fele (52%) pár évig dolgozna 

külföldön, 37%-uk pedig a külföldi letelepedést tervezi (Szabó 2015). E kutatások egyszerűen arra 

kérdeznek rá, hogy a diák tervezi-e a külföldi továbbtanulást, munkavállalást1. Ilyen típusú 

felmérésekkel az nem állapítható meg, hogy mennyire komoly szándékokról van szó: potenciális 

migránsnak fogjuk tekinteni azt a diákot is, akiben épp csak felmerült a külföldi 

továbbtanulás/munkavállalás gondolata és azt, aki már beadta jelentkezését egy külföldi 

felsőoktatási intézménybe/munkahelyre. 

A fő kérdés azonban az, hogy hány diák valósítja meg ténylegesen külföldi továbbtanulási 

terveit, nem pedig az, hogy hány diákban merül fel a külföldi továbbtanulás gondolata. Hazai 

statisztikai adatgyűjtés nem folyik e téren, és a nemzetközi statisztikai adatok is csak korlátozott 

mértékben képesek a kérdésre válaszolni. Például a Eurostat adatai azt mutatják, hogy 2015-ben a 

külföldi felsőoktatási intézményben tanuló magyar (BA és MA képzésben részt vevő) diákok 

száma 7300 fő volt2. Azonban ezek az adatok nem teljes körűek: az Európai Uniós tagállamokon 

kívül csak néhány országra vonatkoznak3, például az Egyesült Államokban tanuló magyar 

diákokra vonatkozó adatokat nem közölnek. Ráadásul 2015-nél frissebb adatok nem állnak 

rendelkezésre.  

A tervek vizsgálatához képest jelen kutatás a külföldi továbbtanulási szándékok komolyságát 

azzal igyekszik jobban megragadni, hogy azokat a végzős gimnazistákat tekinti potenciális 

migránsnak, akik már beadták vagy még az idei tanévben beadják jelentkezésüket külföldi 

                                                      
1 Például az Aktív Fiatalok kutatás a következő kérdést alkalmazza: Tervezed-e, hogy a közeljövőben 

külföldön végezd az egyetemet, főiskolát? Tervezed-e, hogy egy pár hétre, pár hónapra külföldre menj 

dolgozni, illetve hogy külföldön élj? (Szabó 2015) 
2 Részletesebben is foglalkoztunk a hallgatói mobilitásra vonatkozó nemzetközi statisztikai adatok 

elemzésével, rövid tanulmányunk itt érhető el: http://bit.ly/2ts8S7t. 
3 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 
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intézménybe, vagyis kiválasztottak azt az egyeteme(ke)t, főiskolá(ka)t, illetve a képzést, ahova 

jelentkezni fognak.  

A másik lényeges kérdés, hogy a gimnazisták milyen körét vizsgáljuk. 2015-ben és 2016-ban a 

GVI az Országos kompetenciamérés4 matematika és szövegértés eredményei alapján készült 

rangsor szerint a felső egyharmadba tartozó gimnáziumok tanulóinak továbbtanulását vizsgálta 

országosan5. Ebben a két évben azt találtuk, hogy a hazai gimnazisták csupán csekély hányada 

(2015: 4%, 2016: 6%) adja be jelentkezését külföldi intézménybe (is). Idén a mintát úgy 

módosítottuk, hogy kizárólag az Országos kompetenciamérés alapján készült rangsor felső 

egytizedébe tartozó gimnáziumokat vettük figyelembe, és leszűkítettük a vizsgálatot a Pest, Győr-

Moson-Sopron megyei és budapesti intézményekre6. Vagyis a jó gimnáziumokról leszűkítettük a 

mintát a kimagaslóan jó gimnáziumokra.  

Így a kutatási kérdésünk jelen esetben az, hogy milyenek a kiemelkedő Pest, Győr-Moson-

Sopron megyei, illetve budapesti gimnáziumok tanulóinak továbbtanulási tervei.  

A kutatási cél megvalósítása érdekében egy rövid önkitöltős kérdőívet állítottunk össze. Az 

adatfelvételre 2017 áprilisa és májusa között került sor. A kvótás módszerrel kiválasztott húsz 

budapesti és vidéki gimnáziumban a diákok papír alapú kérdőívet töltöttek ki. Eredményeink 961 

gimnazista válaszain alapulnak. 

Az elemzés első részében a külföldre jelentkező diákokat hasonlítjuk össze a külföldre nem 

jelentkező társaikkal néhány szociodemográfiai jellemző, illetve egyéb tényező (pl. tanulmányi 

eredmények, nyelvismeret) mentén azzal a céllal, hogy feltárjuk azokat a jellemzőket, amelyek a 

külföldi felsőoktatási intézménybe való jelentkezést valószínűsítik. Az elemzés második felében 

pedig a külföldi jelentkezések részleteit vizsgáljuk.   

  

                                                      
4 Lásd: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras 
5Lásd: http://bit.ly/2sAqj2J, http://bit.ly/29VGVy2, http://bit.ly/2tSUc2i, http://bit.ly/2trX6dw  
6 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kutatásban résztvevő gimnáziumok igazgatóinak, tanárainak és 

diákjainak a kutatás során nyújtott segítségükért. 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras
http://bit.ly/2sAqj2J
http://bit.ly/29VGVy2
http://bit.ly/2tSUc2i
http://bit.ly/2trX6dw
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Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói 

körében 

Az adatfelvétel mintája 

A minta kialakítása során azt a célt tűztük ki, hogy az Országos kompetenciamérés 

eredményei alapján legjobbnak tekinthető hazai gimnáziumok tanulóit keressük fel. Ehhez első 

lépésként a 2012., 2013. és 2014. évi Országos kompetenciamérés 10. évfolyamra vonatkozó 

matematikai és szövegértés átlageredményei alapján rangsoroltuk a hazai gimnáziumokat (a 

három év mediánja alapján). Majd az országos listáról – amely 529 gimnáziumot tartalmaz – 

kiválasztottuk a felső egytizedbe tartozó budapesti, Pest és Győr-Moson-Sopron megyei 

gimnáziumokat, amelyek közül tizenhárom budapesti, hat Győr-Moson-Sopron megyei és egy 

Pest megyei gimnázium két-két osztályát kerestük fel. Így összesen 20 gimnázium 961 diákját 

kérdeztünk meg a kutatás során.  

Eredmények 

 

Eredményeink szerint az Országos kompetenciamérés alapján legjobb – a felső egytizedbe 

tartozó – hazai gimnáziumok tanulói közül minden tizedik diák (9,9%, 95 fő) adja be jelentkezését 

külföldi felsőoktatási intézménybe (is). Ők nem csak a szándékot jelezték, hogy szeretnének 

külföldön továbbtanulni, hanem megjelölték azokat a külföldi intézményeket, amelyekbe beadják 

jelentkezésüket, illetve a kiválasztott képzés szakterületét is megadták. Ez azt jelenti, hogy 

esetükben tényleges migrációs tervekről beszélhetünk, nem csupán ábrándokról.  

1. ábra: A diákok megoszlása a jelentkezés helye szerint, százalék, N=961 

Forrás: GVI 2017 
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Első lépésként a külföldre jelentkező, illetve nem jelentkező diákokat hasonlítjuk össze 

néhány szociodemográfiai jellemző, illetve egyéb tényező mentén annak érdekében, hogy 

feltárjuk, milyen tulajdonságok valószínűsítik a külföldi felsőoktatási intézménybe való 

jelentkezést.  

Külföldi felsőoktatási intézményt a lányok 12%-a (61 fő), míg a fiúk 8%-a (34 fő) jelölt meg. 

Az apa iskolai végzettsége összefügg a külföldi továbbtanulással. A legfeljebb szakmunkás 

végzettségű (5%), illetve az érettségizett (6%) apák gyermekeinek csekély része jelentkezik külföldi 

képzésre, viszont a felsőfokú végzettségű apák gyermekei közül minden tizedik (12%) diák beadja 

jelentkezését külföldi képzésre (is).  

2. ábra: A képzés helye az apa iskolai végzettsége szerint, százalék, N=935 

 

Forrás: GVI 2017 
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Ha csak a külföldre jelentkezők csoportját vizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy 

döntő többségük (81%) édesapja felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és nagyjából minden tizedik 

(13%) diák apja érettségizett. A külföldi képzést is megjelölő diákok körében igen alacsony azok 

aránya, akiknek édesapja szakmunkás (4%) vagy legfeljebb 8 általános iskolai (1%) végzettséggel 

rendelkezik.  

3. ábra: A külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezők az apa iskolai végzettsége szerint, 

százalék, N=91 

 

Forrás: GVI 2017 
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Az egyéb munkaerő-piaci státuszú7 apák gyermekeinek 7%-a, az irodai alkalmazottak 

gyermekeinek 5%-a, míg a szakmunkás apák gyermekeinek mindössze 4%-a jelentkezik külföldi 

intézménybe (is). Tehát azt láthatjuk, hogy a kedvezőbb munkaerő-piaci státuszú apák gyermekei 

nagyobb arányban jelentkeznek külföldre. 

  

                                                      
7 Az alacsony esetszám miatt a következő kategóriákat összevontuk: segédmunkás vagy betanított munkás, 

őstermelő, alkalmi munkákat végez, nincs állandó munkahelye, közmunkás, munkanélküli, más okból nem 

dolgozik. 
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Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói körében - 2017 

4. ábra: A képzés helye az apa munkaerő-piaci státusza szerint, százalék, N=934 

 

Forrás: GVI 2017 

Megjegyzés: Az alacsony esetszám miatt az egyéb munkaerő-piaci státuszú kategóriába összevontuk az alábbi 

státuszukat: segédmunkás vagy betanított munkás, őstermelő, alkalmi munkákat végez, nincs állandó 

munkahelye, közmunkás, munkanélküli, más okból nem dolgozik 

 

Többváltozós elemzéssel (logisztikus regresszióval) vizsgáltuk a nem, az apa iskolai 

végzettségének és munkaerő-piaci státuszának együttes hatását is a külföldi egyetemre való 

jelentkezésre. Azt találtuk, hogy a lányok 1,78-szor nagyobb eséllyel adják be jelentkezésüket 

külföldre, mint a fiúk. A felsőfokú végzettségű apák gyermekei pedig 2,21-szer nagyobb 

valószínűséggel, mint a nem felsőfokú végzettségű apák gyermekei. Viszont a modellben az apa 

munkaerő-piaci státuszának nincs szignifikáns befolyása e döntésre, mivel ezt a hatást kioltja az 

apa iskolai végzettségének hatása (ld. 1. táblázat). Ha csak a nemmel és az apa munkaerő-piaci 

státuszával magyarázzuk a külföldi továbbtanulást, akkor azt láthatjuk, hogy a magas munkaerő-

piaci státuszú apák gyermekei 3,09-szer nagyobb valószínűséggel adják be jelentkezésüket 

külföldre, mint az alacsony munkaerő-piaci státuszú apák gyermekei8 (ld. Melléklet 1. táblázat). 

  

                                                      
8 Az efféle látszólagos kapcsolatokról lásd részletesebben a Lazarsfeld-paradigmát (pl. Babbie 2003) 
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Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói körében - 2017 

 

1. táblázat: A külföldi egyetemre történő jelentkezést leíró logisztikus regressziós modell 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

nő 0,57 0,24 5,97 1 0,01 1,78 

apa felsőfokú végzettségű 0,80 0,31 6,67 1 0,01 2,21 

apa munkaerő-piaci státusza: 

közepes 
-0,11 0,49 0,05 1 0,83 0,90 

apa munkaerő-piaci státusza: 

magas 
0,66 0,44 2,203 1 0,14 1,93 

konstans -3,51 0,44 64,71 1 0,00 0,03 

 Megjegyzés: Referenciakategória: férfi, apa nem felsőfokú végzettségű, apa munkaerő-piaci státusza: alacsony 

 
 

-2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke 

R Square 

558,995a 0,03 0,06 

 

Forrás: GVI 2017 

 

A szociodemográfiai tényezők mellett a tanulmányi eredmények és a nyelvtudás hatását is 

vizsgáltuk a külföldi jelentkezésre. A külföldi intézményekbe jelentkezők tanulmányi átlaga 

átlagosan 4,68 volt, ami magasabb a hazai felsőoktatási intézményekbe jelentkezők átlagánál (4,56). 
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Az eredmények – nem meglepő módon – azt jelzik, hogy az idegennyelv-ismeretnek jelentős 

szerepe van a külföldi továbbtanulásban. Azok körében, akik legfeljebb egy idegen nyelven 

beszélnek, csupán 7% a külföldi egyetemre jelentkezők aránya. Ez az érték a két idegen nyelvet 

ismerők esetében 9%, míg a legalább három idegen nyelvet beszélők körében már a diákok 

negyede (24%) beadja jelentkezését külföldi felsőoktatási intézménybe (is).  

 

5. ábra: A képzés helye az ismert idegen nyelvek száma szerint, százalék, N=961 

 
Forrás: GVI 2017 

 

A külföldi továbbtanulással összefügg az is, hogy a diák részt vett-e külföldi nyelvtanulási 

célú programon az elmúlt öt évben. Azok körében, akik részt vettek külföldi nyelvtanulási célú 

programon, 15% azok aránya, akik jelentkeznek külföldre, míg azok esetében, akik nem vettek 

részt ilyen programon, csupán 6% jelentkezik külföldre.  

 

6. ábra: A képzés helye a szerint, hogy a diák részt vett-e legalább egyhetes külföldi 

nyelvtanulási célú programon, százalék, N=961 

 

Forrás: GVI 2017 
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Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói körében - 2017 

 
Az anyagi helyzet közvetett mérésére három kérdést alkalmaztunk: egyrészt azt, hogy a diák 

járt-e külföldön síelni, külföldön nyaralni, illetve Európán kívüli utazáson az elmúlt öt évben. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a külföldre jelentkezők aránya magasabb azok körében, akik 

voltak külföldön síelni, illetve Európán kívüli nyaraláson, mint azok körében, akik nem voltak. Ez 

arra utal, hogy a jobb anyagi helyzetű diákok nagyobb valószínűséggel jelentkeznek külföldre. (A 

külföldi nyaralás és a külföldi egyetemre való jelentkezés között nincs szignifikáns kapcsolat.) 

 

7. ábra: A képzés helye a szerint, hogy a diák járt-e Európán kívüli utazáson, külföldi 

nyaraláson, illetve külföldön síelni az elmúlt öt évben, százalék, N=943-956 

 
Forrás: GVI 2017 

 

Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy külföldi felsőoktatási intézménybe nagyobb 

valószínűséggel jelentkeznek a lányok, a felsőfokú végzettségű apák gyermekei, a több idegen 

nyelvet ismerő tanulók, valamint azok, akik voltak külföldön nyelvtanulási programon. 

Emellett az eredmények arra utalnak, hogy a jobb anyagi helyzetű diákok is nagyobb eséllyel 

adják be a jelentkezésüket külföldre. A továbbiakban a külföldi jelentkezések vizsgálatára térünk 

át.  

Az országokat tekintve a diákok választása követi a magyar lakosságra jellemző fő 

migrációs célpontokat. A jelentkezések9 közel fele (47%) az Egyesült Királyságba irányul, a 

második legnépszerűbb célország Ausztria (20%), míg a harmadik Németország (9%). A tanulók 

6-6%-a jelentkezik Dániába és az USA-ba, egyéb országot pedig a diákok 11%-a említett.  

                                                      
9 Legfeljebb három jelentkezési helyet adhattak meg a diákok a kérdőívben.  
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Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói körében - 2017 

8. ábra: A diákok által választott célországok, százalék, N=184 

 

Forrás: GVI 2017 

Tudományterületenként vegyes képet mutatnak az eredmények, kiemelkedik a gazdasági 

terület (a 176 jelentkezésből 50 db), valamint a társadalomtudományi (31 db) és a 

természettudományi (21 db) szakok. 

A diákok legnagyobb része (44%) tandíjmentes intézménybe felvételizik. A külföldi 

tanulmányok finanszírozását több, mint a tanulók egyharmada (35%) úgy tervezi megoldani, hogy 

dolgozni is fog a tanulás mellett. 34%-uknak a szülei fogja fizetni a tandíját, 32%-uk ösztöndíjból 

fogja fedezni költségeit, 30%-uk pedig diákhitelt vesz fel. Nagyjából egytizedük (11%) még nem 

tudja, hogyan fogja megoldani a tanulmányai finanszírozását.  
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Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziumok tanulói körében - 2017 

9. ábra: A külföldi tanulmányok finanszírozása, százalék, N=174 

 

Forrás: GVI 2017 

Megjegyzés: A megkérdezettek több választ is megjelölhettek.  

A diákok többsége (41%) hosszú távon szeretne külföldön maradni, további 17%-uk tervezi 

azt, hogy a tanulmányai befejezése után egy ideig külföldön fog dolgozni. Vagyis a külföldre 

jelentkezők több, mint fele (58%) hosszabb távú külföldi tartózkodást tervez. Nagyjából egyötödük 

(21%) nem tudja egyelőre, hogy meddig szeretne külföldön maradni. Csupán 18% azok aránya, 

akik kizárólag a tanulmányaik idejére költöznének külföldre.  

10 ábra: A külföldi tartózkodás tervezett időtartama, százalék, N=92 

 

Forrás: GVI 2017 
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Nyitott kérdés10 segítségével vizsgáltuk, hogy miért szeretnének a diákok külföldi 

egyetemen továbbtanulni. A legtöbben azt válaszolták, hogy a magyarországinál jobb minőségű 

képzés, jobb oktatási rendszer miatt szeretnének külföldön tanulni. Sok tanuló véli úgy, hogy 

külföldön több lehetősége, jobb munkája vagy magasabb életszínvonala lesz. A harmadik 

leggyakoribb válasz a nyelvtudás fejlesztése volt.  

Összefoglalva, azt állapíthatjuk meg, hogy a külföldi intézménybe jelentkező diákok 

elsődlegesen az Egyesült Királyságban, Ausztriában vagy Németországban szeretnének tanulni. 

Tudományterületként a gazdasági képzés emelkedik ki. A legtöbb diák tandíjmentes helyre 

igyekszik bekerülni. A diákok jelentős része tervez hosszabb távú külföldi tartózkodást. A 

külföldi továbbtanulást a legtöbben a jobb minőségű képzéssel és a jobb oktatási rendszerrel 

indokolják.  

  

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

továbbtanulni!” 
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Mellékletek 

1. Melléklet: a vizsgálat módszere 

A minta kialakítása során első lépésként a 2012, 2013 és 2014. évi Országos 

kompetenciamérés 10. évfolyamára vonatkozó matematikai és szövegértés átlageredményei 

alapján rangsoroltuk a hazai gimnáziumokat (a három év mediánja alapján). Majd az országos 

listáról – amely 529 gimnáziumot tartalmazott – kiválasztottuk a felső egyötödbe tartozó 

budapesti, Pest és Győr-Moson-Sopron megyei gimnáziumokat, amelyek közül tizenhárom 

budapesti, hat Győr-Moson-Sopron megyei és egy Pest megyei gimnázium két-két osztályát 

kerestük fel. Így összesen 20 gimnázium 961 diákjával vettük fel a kérdőívet. A kérdezést önkitöltős 

kérdőívek segítségével végeztük el. 

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 tagozatos (pl. nyelvi, matematikai 

tagozat) osztályokat, mely eltéréseket okozhat a diákok érdeklődési területe, továbbtanulási 

ambíciói szempontjából. 
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M1. táblázat: A külföldi egyetemre történő jelentkezést leíró regressziós modell 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

nő 0,53 0,23 5,31 1 0,02 1,70 

apa munkaerő-

piaci státusza: 

közepes 

0,54 0,45 1,49 1 0,22 1,72 

apa munkaerő-

piaci státusza: 

magas 

1,13 0,41 7,50 1 0,01 3,09 

konstans -3,35 0,42 62,44 1 0,00 0,04 

 Megjegyzés: Referenciakategória: férfi, apa munkaerő-piaci státusza: alacsony 
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Square 
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R Square 

583,686a 0,02 0,04 

Forrás: GVI 2017 

 


