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Összefoglaló 

1. A kutatás során hat magyar állami gimnázium 9-12. évfolyamos tanulóit kérdeztük 

meg továbbtanulási szándékairól. A kérdőívet egy budapesti elitgimnázium és két 

budapesti nem elit gimnázium, valamint két vidéki elitgimnázium és egy vidéki nem elit 

gimnázium tanulói töltötték ki, összesen 592 fő. 

2. A megkérdezett 9-12. évfolyamos gimnazisták döntő többsége (97%) tovább szeretne 

tanulni az érettségi után. A továbbtanulni szándékozók között a legnépszerűbbek a 

műszaki (22%), gazdasági (19%) és orvostudományi (19%) karok, emellett 

természettudományi pályára is sokan készülnek (15%). A legkevésbé a pedagógiai és az 

agrár szakok népszerűek (7% és 2%) (lásd az 1. ábrát). 

1. ábra: A gimnazisták továbbtanulási szándékai terület szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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2. A továbbtanulni szándékozó végzős megkérdezettek (126 fő) többsége (72%) budapesti 

főiskolára vagy egyetemre felvételizik idén, 34%-uk pedig vidéki főiskolára vagy 

egyetemre. Külföldi felsőoktatási intézménybe jelentkezett 18%-uk (23 fő). A 

legnépszerűbb célország Nagy-Britannia. 

3. A továbbtanulást tervező 9-11. osztályos megkérdezettek (448 fő) több mint fele (56%) 

budapesti főiskolán vagy egyetemen szeretne továbbtanulni. 

4. A második legnépszerűbb irány a 9-11. osztályosok körében a külföldi továbbtanulás. 

A kérdőívre válaszoló 9-11 osztályos diákok 36%-a gondolja úgy, hogy külföldi 

felsőoktatási intézményben is szívesen folytatnák tanulmányaikat. Vidéki főiskolára vagy 

egyetemre csak 20%-uk jelentkezne, 14%-uk pedig még nem tudja, hol szeretne 

továbbtanulni (lásd az 2. ábrát). 

5. A külföldi továbbtanulást tervező diákok közül a legtöbben Nagy-Britanniába (38%) és 

az Egyesült Államokba (19%) készülnek. A közeli Ausztriába és Németországba a 

megkérdezettek 14%-a, illetve 10%-a készül. (A felmérés szerint a gimnazisták döntő 

többsége, 98%-a, beszél angolul, németül azonban csak 39%-uk tud.) 

2. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták továbbtanulási tervei (százalék), 2013 
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Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 

6. Leginkább a budapesti elitgimnáziumokban lehet jellemző az, hogy a 9-11. osztályosok 

külföldön szeretnének továbbtanulni. A felmérés adatai szerint az itteni diákok 58%-a 

számol ilyen lehetőséggel. 

7. A vidéki elitgimnáziumok tanulók több mint egyharmada (35%) terveznek külföldi 

továbbtanulást, a vidéki nem elit gimnáziumok diákjai körében pedig jóval alacsonyabb 

ez az arány (lásd a 3. ábrát). Ez utóbbi eredményt árnyalja az, hogy a kutatás során 

kiválasztott két vidéki elitgimnázium egyike kéttannyelvű (magyar-angol), így az itt 

tanulók számára idegennyelvtudás hiánya nem lehet akadálya a külföldi 

továbbtanulásnak. 

8. A külföldi továbbtanulást is fontolgatók jellemzően a legjobb tanulmányi eredményt 

elérők közül kerülnek ki. A külföldi intézménybe való jelentkezést fontolgatók érték el a 

legmagasabb tanulmányi átlagot (4,3) a 9-11. osztályos diákok körében (lásd az 4. ábrát). 

9. A végzős gimnazisták továbbtanulási döntéseit vizsgálva azt láthatjuk, hogy a vidéki 

és a budapesti elitgimnáziumok, valamint a fővárosi nem elit gimnáziumok tanulói 

között arányaiban többen jelentkeztek budapesti főiskolára, illetve egyetemre, mint a 

vidéki nem elit gimnáziumokba járó fiatalok közül. Vidéki felsőoktatási intézménybe a 

legnagyobb arányban a vidéki nem elit gimnáziumok tanulói jelentkeztek. 

10. A 9-11. osztályos tanulók közül a budapesti és vidéki elitgimnáziumok, valamint a 

budapesti nem elit gimnáziumok tanulói terveznek a legnagyobb arányban fővárosi 

főiskolára, vagy egyetemre felvételizni. 

11. A legmagasabb tanulmányi átlaggal rendelkező megkérdezettek az orvosi, a bölcsész, 

illetve a művészeti karokon szeretnének továbbtanulni. A továbbtanulni nem 

szándékozók átlagos tanulmányi eredménye 3,9, míg az összes továbbtanulni 

szándékozó diáké 4,2.  
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3. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták továbbtanulási tervei iskolatípus szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A tíznél alacsonyabb esetszámokat zárójellel 

jelöljük. 
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4. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták továbbtanulási tervei tanulmányi átlag szerint, 2013 

 
Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. 
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Bevezetés 

Magyarországon 2013-ban mintegy 39 ezer fő érettségizett gimnáziumokban és a 

2012/2013 tanévben az itt 9-12. évfolyamon tanulók száma 168-170 ezer főre tehető1. Az 

Oktatási Hivatal adatai alapján 2013-ban 95.147 fő jelentkezett valamelyik magyar 

felsőoktatási intézménybe2. Ez jelentős csökkenés az elmúlt évekhez képest: 2011-ben 140 

ezren, 2012-ben 110 ezren jelentkeztek felsőfokú képzésre Magyarországon. 

A csökkenés egyik lehetséges oka az lehet, hogy az érettségizettek a korábbinál 

nagyobb arányban nem tanulnak tovább, vagy nem Magyarországon kívánnak 

továbbtanulni: a magyar helyett inkább külföldi felsőoktatási intézményt választanak. 

Néhány budapesti gimnázium tapasztalatai inkább az utóbbit támasztják alá3. 

Az oktatással kapcsolatos kérdések a társadalom újratermelődésének 

alapfolyamatait érintik, emellett szorosan összefüggnek a gazdaság és a munkaerőpiac 

                                                      
1 Lásd Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv – 2011/2012, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 25. oldal, 

http://www.kormany.hu/download/8/f9/b0000/Oktat%C3%A1si_%C3%89vk%C3%B6nyv_2011_2012.pdf. 

A legfrissebb előzetes statisztikák a nappali képzésben a gimnáziumokban tanulók számát 189 ezer főre 

teszik, de ebben benne vannak a 8 osztályos gimnáziumok is. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/okt1213.pdf 

2 Lásd Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke budapesti sajtótájékoztatóját 

(http://eduline.hu/felsooktatas/2013/3/13/Ime_a_szamok_legalabb_tizezerrel_csokkent_a_IAFOKT) 

valamint az Oktatási Hivatal 2013 április 19-i tájékoztatóját 

((http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felveteli/aktualitasok_hataridok_eljarasok/jelentkezoi_adatok_2013). 

3 „A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium végzősei közül minden negyedik jelölt meg külföldi 

egyetemet is, míg a nemzetköziérettségi-programba már évekkel ezelőtt bekapcsolódott Karinthy Frigyes 

Gimnáziumban 131 végzős közül 43-an jelentkeztek külföldi felsőoktatási intézménybe – igaz, ezt az 

érettségi bizonyítványt száznegyvenegy országban ismerik el, az Oxford és a Harvard például felvételiként 

fogadja el. Az eduline által megkérdezett iskolaigazgatók szerint a diák döntésében a népszerű, például 

jogi és gazdasági szakokon megszabott szigorú feltételek – tizenhat népszerű szakon rendkívül magas 

ponthatárokat határozott meg az erőforrás-minisztérium – és a hallgatói szerződések rendszerének 

bebetonozása is szerepet játszik. A legtöbben így gazdasági és társadalomtudományi képzést választanak, 

de egyre többen jelentkeznek olyan művészeti szakokra, amilyeneket hazai egyetemek egyelőre nem 

indítanak.  lásd 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2013/3/19/Egyre_tobb_diak_jelentkezik_kulfoldi_egyete_Q4SVQW. 
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működésével is. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy a jelenlegi, gyorsan változó feltételek 

között minél jobban megismerjük a gimnazisták továbbtanulási szándékait és az azokra 

ható tényezőket. 

A jelen kutatás célja az volt, hogy egy, a gimnáziumok 9-12. osztályát végzők 

körében folytatott adatfelvételre alapozva képet kapjunk a diákok továbbtanulási 

szándékairól és azzal, hogy e szándékok mennyire változnak a gimnáziumok és a 

tanulók néhány jellemzője szerint. Ehhez egy rövid önkitöltős kérdőívet állítottunk össze 

(lásd a 3. mellékletben) és a gimnáziumok több szempont alapján kiválasztott mintáját 

kerestük fel. Mindezzel együtt a minta kialakításánál nem törekedhettünk arra, hogy a 

minta valamilyen előre kiválasztott szempont (pl. gimnáziumok felvételi arányszám 

szerinti sorrendje, területi elhelyezkedése, vagy a tanulók összetétele) szerint arányos 

legyen. A kiválasztás során a gimnáziumokat a felvételi arányszámok szerint két 

csoportba – elitgimnázium, nem elitgimnázium – soroltuk, illetve a budapesti 

gimnáziumok mellett több vidéki gimnáziumot is kiválasztottunk.4 

A vizsgálatra 2013. április 23. és június 26. között került sor, a középiskolai rangsor 

alapján kvótás módszerrel kiválasztott hat budapesti és vidéki gimnáziumban a diákok 

papír alapú, valamint online – számítógéppel vagy okostelefonnal megválaszolható – 

kérdőívet töltöttek ki. Eredményeink 592 gimnazista válaszain alapulnak, a válaszadók 

hat magyarországi állami gimnáziumban tanultak. 

E kutatás egy jövőbeli, reprezentatív mintán folytatott kutatás próbavizsgálatának 

is tekinthető. Egy, a gimnáziumok középiskolai rangsorban elfoglalt helyét, a területi 

szempontokat és a végzettek számát szem előtt tartó, nagymintás és országosan 

reprezentatív vizsgálat már pontos és torzítatlan eredményt ad a magyar állami 

gimnáziumokban tanulók továbbtanulási szándékairól és e szándékok változásáról. 

 

                                                      
4 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Klein Zsuzsannának (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara), valamint a kutatásban résztvevő gimnáziumok igazgatóinak, tanárainak és 

diákjainak a kutatás során nyújtott segítségükért. 
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Az elemzés első részében néhány általános eredményt közlünk a vizsgált 

gimnazisták átlagos tanulmányi eredményeivel és nyelvtudásával kapcsolatban. A 

második részben a továbbtanulási terveket elemezzük külön-külön a végzős és a 9-11. 

osztályos gimnazisták körére vonatkozóan. A harmadik részben az elit- és nem elit 

gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit hasonlítjuk össze. A negyedik részben a 

továbbtanulási tervek tanulmányi eredmény és a nyelvtudás szerinti elemzését közöljük. 

A tanulmányt a főbb következtetések összefoglalásával zárjuk. 
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1. Tanulmányi eredmények, nyelvtudás 

A megkérdezettek 7%-ának legfeljebb 3,5-es tanulmányi átlaga volt A 2012/13-as 

tanévben, 22%-uknak 3,6 és 4,0 közötti, 45%-uknak 4,1 és 4,5 közötti, 26%-uknak pedig 

4,6 és 5,0 közötti. 1%-uk volt kitűnő ebben a félévben. Az összes válaszadó átlagos 

eredménye 4,2. 

Az adatok azt mutatják, hogy a megkérdezett gimnazisták döntő többsége (98%) 

beszél angolul, németül csak 39%-uk tud, olaszul 17%-uk, spanyolul 11%-uk, franciául 

7%-uk. Oroszul 4%-uk beszél, 5%-uk pedig egyéb nyelvet is megjelölt (pl. bolgár, japán, 

kínai, latin) (lásd az 1.1. ábrát). 

1.1. ábra: A gimnazisták megoszlása nyelvtudás szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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2. Továbbtanulási tervek 

A hat gimnáziumban megkérdezett 592 tanuló döntő többsége (97%) tovább 

szeretne tanulni az érettségi után és mindössze 18 fő jelezte, hogy nem tanulna tovább, 

tehát elmondható, hogy a gimnáziumi tanulmányokat általában a későbbi 

felsőoktatásban való részvételt tervezők választják. A fenti 18 főből 9-en végzősök, 5 fő 

11. osztályos, 1 fő 10. évfolyamos, három pedig kilencedikes. A továbbtanulni nem 

szándékozók közül tízen tervezik, hogy érettségi után Magyarországon fognak dolgozni 

(ebből 6 fő végzős), 4 fő külföldön szeretne munkát vállalni (ebből 1 fő végzős). 

Mindössze egy fő vállalkozna Magyarországon, külföldön pedig hárman. Egy fő tervez 

gyermekvállalást érettségi után, hárman pedig nem tudják még, hogy mit szeretnének 

csinálni (mindhárman végzősök). (A megkérdezettek több válaszlehetőséget is 

megjelölhettek.) 

A továbbtanulni szándékozók között a legnépszerűbbek a műszaki (22%), 

gazdasági (19%) és orvostudományi (19%) karok. Emellett természettudományi pályára 

is sokan készülnek (15%). A középmezőnyben találjuk a pszichológiai, művészeti, 

társadalomtudományi és bölcsészkarokat (10-14%). 10%-nál kevesebben szeretnének 

informatikai, vagy jogi pályára menni, a legkevésbé pedig a pedagógiai (7%) és az agrár 

(2%) szakok népszerűek. A megkérdezettek tizede nem tudja még, hogy milyen pályát 

válasszon, ők nagyrészt 9-11. évfolyamos diákok, így még van idejük ez meggondolni 

(lásd a 2.1. ábrát). (A megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek.) 

A továbbtanulni szándékozó fiúk leggyakrabban a műszaki, a gazdasági és az 

informatikai pályát választják (rendre 38%, 22% és 20%), a legritkábban pedig az agrár- 

és pedagógiai területeket (3- 3%). A lányok körében az orvostudomány, a pszichológia és 

a művészetek a legnépszerűbbek (24%, 18%, 15%), legkevésbé pedig az informatikai és 

agrártudományi karok (rendre 1%, illetve 2%). 
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2.1. ábra: A gimnazisták továbbtanulási szándékai terület szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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2.1. Továbbtanulási tervek a végzősök körében 

A továbbtanulni szándékozó 12. osztályos megkérdezettek (126 fő) 18-% külföldi 

felsőoktatási intézménybe jelentkezett (23 fő). A 23 fő közül 14-en Nagy-Britanniába 

jelentkeztek, hárman Ausztriába, ketten-ketten az Egyesült Államokba és Dániába, 1-1 fő 

pedig olasz, illetve görög felsőoktatási intézménybe felvételizett. 

A megkérdezettek többsége (72%) budapesti főiskolára vagy egyetemre felvételizik 

idén, 34%-uk pedig vidéki főiskolára vagy egyetemre (lásd a 2.1.1. ábrát).. Most nem 

jelentkezett sehova, mert később szeretne felvételizni a végzősök 5%-a (6 fő). Közülük a 

felvételiig hátralevő időben nyelvet fog tanulni 2 fő, külföldön fog dolgozni 2 fő, 1 fő a 

felvételire fog tanulni, 1 fő pedig nem tudott válaszolni a kérdésre. 

2.1.1. ábra: A végzős gimnazisták továbbtanulási tervei (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A tíznél alacsonyabb esetszámokat zárójellel 

jelöljük. 
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Budapesti egyetemekre, illetve főiskolákra a fiúk 71%-a, a lányok 73%-a 

felvételizett. A vidéki felsőoktatási intézmények esetén még nagyobb a különbség a 

lányok javára: 38%-uk adta be ilyen intézménybe jelentkezését, a fiúknak pedig csak 

29%-a. Külföldre is a lányok közül felvételiztek többen: 21%, szemben a fiúk 15%-ával 

(lásd a 2.1.2. ábrát).  

2.1.2. ábra: A végzős gimnazisták továbbtanulási tervei nemek szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A tíznél alacsonyabb esetszámokat zárójellel 

jelöljük. 
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2.2. Továbbtanulási tervek a 9-11. osztályosok körében 

A 9-11. osztályosok 36%-a számol azzal a lehetőséggel is, hogy külföldi felsőoktatási 

intézményben fog továbbtanulni. A továbbtanulást tervező megkérdezettek (448 fő) több 

mint fele (56%) budapesti főiskolán vagy egyetemen szeretne továbbtanulni. Vidéki 

főiskolára vagy egyetemre csak 20%-uk jelentkezne, 14%-uk pedig még nem tudja, hol 

szeretne továbbtanulni (lásd a 2.2.1. ábrát).  

A külföldi továbbtanulást tervező diákok közül a legtöbben Nagy-Britanniába 

(38%) és az Egyesült Államokba (19%) készülnek, valószínűleg az angol nyelvtudás 

szinte teljes körű elterjedtsége miatt. A közeli Ausztriába és Németországba is viszonylag 

mennének továbbtanulni (14% illetve 10%). Egyéb országokat (Ausztrália, Dánia, 

Finnország, Hollandia, Japán, Románia, Spanyolország, Svédország) jelölt meg a diákok 

11%-a, Franciaországba 4%-uk menne tanulni, Olaszországba pedig 3%-uk (lásd a 2.2.2. 

ábrát). 

2.2.1. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták továbbtanulási tervei (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 
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2.2.2. ábra: Külföldi továbbtanulási tervek a 9-11. osztályos gimnazisták körében (százalék), 2013 

 

 

A budapesti egyetemre vagy főiskolára kicsivel több fiú jelentkezne, mint lány: a 

fiúk 57%-a jelezte ezt, a lányoknak pedig 55%-a. Külföldi felsőoktatási intézménybe 

viszont jóval több lány tervezi beadni felvételijét: az arány a lányok között 41%, a fiúk 

körében pedig csak 29%. Vidéki egyetemre vagy főiskolára a fiúk közül jelentkeznének 

többen (25%, a lányok között 17%). A lányok közül többen bizonytalanok még ebben a 

kérdésben (16%), mint a fiúk közül (12%) (lásd a 2.2.3. ábrát). 
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2.2.3. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták továbbtanulási tervei nemek szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek 

 

  

56,9

28,7

24,5

11,7

55,0

41,2

16,9 16,2

0

10

20

30

40

50

60

budapesti főiskola vagy 

egyetem

külföldi főiskola vagy egyetem vidéki főiskola vagy egyetem nem tudja

fiú lány

Forrás: GVI (N=448)



 

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

21/48 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2013 

 

3. Gimnáziumok és továbbtanulási tervek 

Az adatfelvétel során négy kategóriába soroltuk be a felkeresett gimnáziumokat, 

ezek: budapesti elitgimnázium, budapesti nem elit gimnázium, vidéki elitgimnázium és 

vidéki nem elit gimnázium. (A besorolás módjáról lásd az 1. mellékletet.) A legtöbb 

válaszadó a budapesti nem elit gimnáziumokból került ki (221 fő, 37%). Vidéki 

elitgimnáziumba jár a megkérdezettek 37%-a (216 fő), budapesti elitgimnáziumba pedig 

20%-uk (116 fő). A legkisebb arányban a vidéki nem elit gimnáziumba járók szerepelnek 

a mintában (39 fő, 7%) (lásd a 3.1. táblázatot). 

3.1. táblázat: A megkérdezettek száma és aránya iskolatípus szerint, 2013 

 Esetszám Százalékos arány 

Budapesti elitgimnázium 116   19,6 

Budapesti nem elit gimnázium 221   37,3 

Vidéki elitgimnázium 216   36,5 

Vidéki nem elit gimnázium  39    6,6 

Összesen 592 100,0 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy az elitgimnáziumok tanulói körében nagyon 

ritka, hogy nem tanulnak tovább az érettségi után: a 18 főből, aki ezt jelezte, csak 4 fő jár 

elitgimánziumba. 

A tanulmányi átlageredményeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy a fővárosi és vidéki 

elitgimnáziumokba járók átlageredményei a legjobbak (4,3), a budapesti nem elit 

gimnáziumok tanulói esetében ez az adat 4,2, a vidéki nem elit gimnáziumok diákjainak 

körében pedig 4,0. 
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Külföldi felsőoktatási intézményekbe legnagyobb arányban a megkérdezett 

budapesti elitgimnázium végzősei felvételiztek: 29%-uk adta be jelentkezését külföldi 

felsőoktatási intézménybe is (lásd a 3.1. ábrát). 

A megkérdezett végzős gimnazisták továbbtanulási döntéseit vizsgálva azt 

láthatjuk, hogy a vidéki és a budapesti elitgimnáziumok, valamint a fővárosi nem elit 

gimnáziumok tanulói között arányaiban többen jelentkeztek budapesti főiskolára, illetve 

egyetemre, mint a vidéki nem elit gimnáziumokba járó fiatalok közül. Vidéki 

felsőoktatási intézménybe a legnagyobb arányban a vidéki nem elit gimnáziumok tanulói 

jelentkeztek.  

3.1. ábra: A végzős gimnazisták továbbtanulási tervei iskolatípus szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A tíznél alacsonyabb esetszámokat 

zárójellel jelöljük. 
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A budapesti elitgimnáziumban tanuló 9-11. osztályos gimnazisták közel 60%-a 

jelölte be lehetőségként a külföldi továbbtanulást. A budapesti nem elit gimnáziumok 

diákjainak körében 32% ez az arány. A vidéki elitgimnáziumok tanulóinak több mint 

egyharmada tervez külföldi továbbtanulást (35%), a vidéki nem elit gimnáziumok diákjai 

körében pedig jóval alacsonyabb ez az arány (8%). 

Fővárosi főiskolán, vagy egyetemen való továbbtanulás is 9-11. osztályos tanulók 

tervei között szerepel: a budapesti (78%) és vidéki elitgimnáziumok (52%), valamint a 

budapesti nem elit gimnáziumok (55%) tanulói terveznek a legnagyobb arányban 

Budapestre felvételizni. A vidéki felsőoktatási intézmények a vidéki nem elit 

gimnáziumok tanulói körében a legnépszerűbbek (50%). 

A nem elit gimnáziumok 9-11. osztályos tanulóinak 18-27%-a még nem tudja, hogy 

hova szeretne felvételizni, az elitgimnáziumok tanulói tudatosabbak ebben (lásd a 3.2. 

ábrát). 

3.2. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták továbbtanulási tervei iskolatípus szerint (százalék), 2013 

 

Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A tíznél alacsonyabb esetszámokat zárójellel 

jelöljük. 
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4. Tanulók jellemzői és a továbbtanulás 

A továbbtanulási tervek vizsgálatakor érdemes figyelembe venni a tanulmányi 

eredményt is, mivel ez nagymértékben befolyásolhatja a felvételi eredményét. 

A végzős gimnazisták esetében azt láthatjuk, hogy általában a jobb tanulók 

felvételiztek budapesti, illetve külföldi felsőoktatási intézménybe: ezen két csoport 

átlagos tanulmányi eredménye a legjobb (4,35). A vidéki egyetemek és főiskolákra pedig 

a kevésbé jól tanuló diákok felvételiztek (átlag: 4,28, az ide nem felvételizők csoportjában 

4,34). A legalacsonyabb átlagot a fővárosi intézménybe nem jelentkezők (4,25) és a 

felvételit későbbre halasztók (4,26) csoportjában mértük (lásd a 4.1. ábrát). 

A 9-11. osztályosok között a külföldi intézménybe való jelentkezést fontolgatók 

tanulmányi átlaga a legmagasabb: 4,27. Azok között, akik még nem tudják, hova 

szeretnének felvételizni, az átlag 4,17, a pontos tervekkel rendelkezők csoportjában pedig 

jóval magasabb: 4,22 (lásd a 4.3. ábrát). 

A 9-11. osztályos diákok esetében szintén azt mutatják az eredmények, hogy a jobb 

tanulók terveznek budapesti egyetemi felvételit (az átlaguk 4,24, míg a többieké 4,18). A 

vidéki egyetemekre azonban ebben a csoportban a jobb tanulók pályáznak (átlag: 4,26, a 

többieké: 4,21).  
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4.1. ábra: A végzős gimnazisták tanulmányi átlaga a továbbtanulási tervek szerint, 2013 

 
Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A tíznél alacsonyabb esetszámokat 

zárójellel jelöljük. 

 

4.2. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták tanulmány átlaga a továbbtanulási tervek szerint, 2013 

 

 
Megjegyzés: a megkérdezettek több válaszlehetőséget is megjelölhettek. 

 

4,25

4,34

4,32

4,33

4,35

4,28

4,35

(4,26)

4,18

4,20

4,22

4,24

4,26

4,28

4,30

4,32

4,34

4,36

4,38

budapesti főiskola vagy 

egyetem

vidéki főiskola vagy egyetem külföldi főiskola vagy egyetem most sehova nem jelentkezett, 

később fog felvételizni

nem említette

említette

Forrás: GVI (N=108)

4,18

4,21

4,19

4,22

4,24

4,26

4,27

4,17

4,10

4,12

4,14

4,16

4,18

4,20

4,22

4,24

4,26

4,28

budapesti főiskola vagy 

egyetem

vidéki főiskola vagy egyetem külföldi főiskola vagy egyetem nem tudja

nem említette

említette

Forrás: GVI (N=356)



 

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

26/48 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2013 

 

A szülők iskolai végzettsége egy másik olyan tényező, amely hatással lehet a 

továbbtanulási utak közötti választásra, ezért ezzel összefüggésben is közlünk néhány 

eredményt. 

A kérdezettek édesapjának vagy gondviselőjének legmagasabb iskolai végzettsége a 

legtöbb esetben (49%) felsőfokú végzettség, míg 27%-uk esetében érettségizett, 15%-

uknál szakmunkásképzőt végzett és csak 1% végzett legfeljebb 8 általánost. (A 

megkérdezett tanulók 7%-a nem válaszolt a kérdésre.) 

A 9-11. osztályosok válaszait vizsgálva az első szembetűnő és szignifikáns 

összefüggés a külföldi továbbtanulási tervekkel kapcsolatban mutatható ki. Ahol az apa 

felsőfokú végzettségű, ott a gyerek nagyobb arányban terveznek külföldi tanulmányokat: 

41%-uk számol ezzel a lehetőséggel, míg akiknél az apa legfeljebb érettségizett, azok 

körében 32% ez az arány. 

Az apa iskolai végzettsége és a továbbtanulási szándékok közötti összefüggést 

vizsgálva azt látjuk, hogy vidéki főiskolára vagy egyetemre leginkább az alacsonyabb 

iskolai végzettségű (legfeljebb 8 általánost, illetve szakmunkásképzőt végzett) szülők 

gyermekei készülnek: körükben 29% tervezi ezt, míg a magasabb iskolai végzettségű 

apák gyermekeinek csak 17-23%-a. 

Végezetül megnéztük még, hogy a nem végzősök esetében a továbbtanulási 

szándékok hogyan változnak a tanulók neme szerint, és az egyes évfolyamok között 

kimutatható-e e téren valamilyen különbség. 

Mivel meglehetősen eltért a megkérdezett iskolatípusok között a fiú-lány arány, ezért 

iskolatípusonként vizsgáltuk meg a fiúk és a lányok továbbtanulási szándékait. Az 

eredmények arra mutatnak, hogy nincs számottevő különbség ebben, kivéve a 

megkérdezett budapesti nem elit gimnázium tanulóit: ezekben a lányok számottevően 

magasabb arányban gondolkodnak azon, hogy külföldön folytatják tanulmányaikat, 

mint a fiúk (38% szemben a 21%-kal). 
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Az évfolyamok között – azon túl, hogy a fiatalabbaknak kevésbé vannak még 

elképzeléseik a továbbtanulásról, mint az idősebbeknek – nem látható semmilyen 

számottevő különbség a hazai, vagy külföldi továbbtanulási szándékokat illetően. 
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5. A külföldi továbbtanulási szándékokra ható tényezők 

A külföldi továbbtanulási szándékok megfogalmazódásának jobb feltérképezéséhez egy 

olyan elemzési technikát is alkalmaztunk, amellyel a tanulók több tulajdonságának 

ismeretében megjósolható, hogy a tanuló milyen valószínűséggel tervezi azt, hogy 

felsőfokú tanulmányait nem hazájában, Magyarországon, hanem külföldön kívánja 

elkezdeni5. Ehhez a tanulók alábbi tulajdonságait vettük figyelembe: 

• a tanuló gimnáziumának elhelyezkedése (Budapest - vidék); 

• a tanuló gimnáziuma elitgimnáziumnak tekinthető-e a magyar állami 

gimnáziumok minőségi paramétereit tartalmazó lista alapján, vagy sem 

(elitgimnázium – nem elit gimnázium); 

• a tanuló tanulmányi átlaga a 2012/2013-as tanév első félévében; 

• a tanuló neme (fiú, lány); 

• a tanuló édesapjának iskolai végzettsége (nincs érettségije, érettségizett, 

felsőfokú végzettségű). 

A számításokat csak az első, második és harmadik évfolyamosok körében végeztük 

el, mivel a végzősök körében a válaszadók alacsony szám az ilyen, részletesebb vizsgálat 

elvégzését nem tette lehetővé. 

A szülők iskolai végzettségéről az apa iskolai végzettségén keresztül jutottunk 

információhoz.  

A tanulók elemzett ismérvei közül az apa iskolai végzettségének nem volt 

szignifikáns hatása a külföldi továbbtanulási szándékra, ezért ezt kihagytuk a 

                                                      
5 Egy egyszerű egylépcsős bináris logisztikus regressziós modellt építettünk, becsléseinket ezen végeztük. 

Az un. eredményváltozó, amelyhez tartozó kimenetek bekövetkezésének esélyét vizsgáltuk a külföldön 

való továbbtanulási szándék volt (1 – a tanulónak vannak külföldön való továbbtanulási szándékai; 0- 

nincsenek külföldön való továbbtanulási szándékai). Tudjuk, hogy helyesebb lett volna kétlépcsős 

modellben gondolkodni, amelyben jól elkülöníthetők az iskolai tényezők és a személyes tényezők hatásai. 

Erre most, ebben az elemzésben nem volt módunk. 
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becslésekből. A tanulmányi átlag esetében azt gondoltuk, hogy ennek hatása nem 

lineáris, azaz nem egyenlő a tanulmányi átlag lépésenkénti növekedésével, hanem 

bizonyos szintek átlépéséhez köthető. Ezért az átlag szerint öt kategóriába soroltuk a 

válaszadókat (lásd az M2.1 táblázatot). Ebbe a változóba (atlag_o2) tekintetbe vettük 

azokat is, akik nem válaszoltak a tanulmányi átlagra vonatkozó kérdésre, feltételezve azt, 

hogy e kérdés érzékeny számunkra és feltehetően nem a jobb, hanem a rosszabb tanulók 

körül kerülhetnek ki azok, akik a nem válaszolás lehetőségét választották. 

Az első eredmények szerint a külföldi továbbtanulási szándékokban az apa iskolai 

végzettségének közvetlen hatása volt nem szignifikáns. Bár e hatás a várt irányú: a 

szülők iskolázottságával nő a külföldi továbbtanulási szándék esélye. Az apa iskolai 

végzettségének hatása ezzel együtt minden bizonnyal más csatornákon keresztül 

érvényesül. Közvetetten, amit az általunk választott módszer nem képes megragadni. Ez 

a hatás megjelenhetett egyrészt már az iskolaválasztásban (az általános iskola után 

milyen középiskolába került a tanuló), másrészt a tanulók iskolai előmenetelében, 

amelyet itt a tanulmányi átlaggal mértünk. Ezért a becslést később az apa iskolai 

végzettségének figyelembe vétele nélkül futtattuk le. 

A vizsgált tényezők mindegyike szignifikáns hatást mutat a külföldi továbbtanulási 

szándékok megjelenésére (lásd a 2. mellékletet). Az eredmények szerint a tanulók 

külföldi továbbtanulás szándéka legerősebben iskolatípusonként különbözik. A 

budapesti elitgimnáziumban számottevően, több mint kétszer nagyobb eséllyel tervezik 

a külföldön való tanulást, mint a vidéki nem elit gimnáziumban. E téren a sorrend az 

alábbi: a budapesti elitgimnáziumot a budapesti nem elit gimnáziumok, majd a vidéki 

elitgimnáziumok követik. 

Az iskolai tanulmányi eredménnyel is szoros kapcsolatba hozható a külföldi 

továbbtanulás szándéka, a jobb tanulmányi eredményhez a külföldi továbbtanulási 

szándék nagyobb valószínűsége párosul. Minden más hatástól eltekintve, a becslés 

szerint a külföldi továbbtanulás esélye a tanulmányi eredmény javulásával nő. (Kivétel a 

tanulmányi eredményt eltitkolók csoportja – de itt is megfigyelhető, hogy a 4,6 feletti 
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átlagot elérőkhöz képest körükben szignifikánsan alacsonyabb a külföldi továbbtanulási 

szándék megjelenése. Egy adott iskolatípusban tanulók között a magasabb átlaggal 

rendelkező tanulók inkább tervezik a külföldi továbbtanulást, mint ugyanoda járó 

rosszabb tanulmányi eredményű tanulók. 

Az eredmények arra mutatnak továbbá, hogy a lányok – minden más hatást kizárva – 

nagyobb arányban terveznek külföldön tanulni, mint a fiúk. Ez összefügghet azzal, hogy 

a magyar kormányzat 2013-ban a műszaki képzések választása esetében – amelyeket 

jellemzően fiúk és nem lányok választanak – kedvezőbb feltételeket alakított ki, mint a 

bölcsész képzések esetében (államilag támogatott képzésekben alacsonyabb ponthatárok, 

az államilag támogatott képzés magasabb aránya). 

Összefoglalva a fenti becslési eredményeket: a most 9-11. osztályosok között a 

külföldön való továbbtanulást leginkább a jobb tanulmányi átlagot elérő tanulók, és a 

mintába került budapesti elitgimnázium tanulói fontolgatják, és sokkal inkább a lányok, 

mint a fiúk. 

A becslési eredményeket számpéldákkal is illusztrálhatjuk. A 9-11 osztályosok több 

csoportját képezve és adott referencia-csoportokat kiválasztva a becslés alapján 

megadható, hogy a tanulók hány százalékának tervei között szerepel az, hogy nem 

hazájában, Magyarországon, hanem külföldön végezné felsőfokú tanulmányait (lásd az 

5.1. táblázatot). A táblázatban kilenc féle tanulói csoportra számoltuk ki a külföldön való 

továbbtanulási szándékok becsült arányát, egy-egy refencia-csoportbeli arányt 

rögzítettnek véve. 

Vegyünk először egy tanulói csoportot, ahol a tagok 10%-a tervez külföldön 

továbbtanulni, és amely csoportba olyan vidéki nem elit gimnáziumba járó fiúk 

tartoznak, akiknek tanulmányi átlaguk 4,6 feletti. A becslés szerint egy másik csoportban, 

amelyben a tanulmányi átlag 3,9 alatti, de más szempontokból ugyanolyan jellemzőkkel 

bír, mint az első csoport, a külföldi továbbtanulási szándék becsült aránya 3,9%-ra tehető 

a modellből származó becslési eredmények szerint (lásd a táblázat 1. sorát). Ha 3,9-es 

tanulmányi átlagot el nem érő lányok között számoljuk ki ugyanezt, akkor már 17,9%-os 
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arányt kapunk. Ebben az esetben tehát jelentősen, tizennégy százalékponttal magasabbra 

becsülhető az, hogy a lányok külföldi továbbtanulást fontolgatnak, mint a fiúk. 

Ha a vidéki nem elit gimnázium helyett budapesti elitgimnáziumba járók lányokat 

vizsgálunk, akiknek tanulmányi átlaga 3,9 alatti volt, akkor a referencia-csoportban 

tapasztalt 10%-os arány a három hatás eredőjeként (az elitgimnáziumhoz való tartozás, 

és a tanulmányi átlageredmény romlása, lány) 32%-ra növekszik (a táblázat 6. sora). A 

táblázat többi sorát is hasonló módon értelmezhetjük. 

Az 5.1 ábrán a becsült külföldi továbbtanulási szándékokat ábrázoltuk a tanulók húsz 

különböző csoportjában, abban az esetben, ha a vidéki nem elit gimnáziumban tanuló, 

4,6-es feletti tanulmányi eredményt elérő 9-11. évfolyamos fiúk 10%-a gondolkozna a 

külföldi továbbtanuláson. Az ábra jól ábrázolja, a tanulmányi átlag, a tanuló neme és az 

elit - nem elit, valamint a Budapest – vidék közötti különbségeket. 

 
5.1. ábra: A 9-11. osztályos gimnazisták becsült külföldi továbbtanulási szándékai 

 
Referencia csoport: Vidéki nem elit, 4,6 feletti tanulmányi átlag, fiú: a külföldi 
továbbtanulás becsült aránya 10% 
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5.1. táblázat: Becslési eredmények a 9-11. osztályos gimnazisták külföldi továbbtanulási terveiről, 

2013 

 
 

sor 

 
 

A referencia-csoportokba tartozó 
tanulók jellemzői 

 
 

A vizsgált csoportba tartozó 
tanulók jellemzői 

 

Külföldi 
továbbtanulás 

becsült aránya a 
vizsgált 

csoportban, % 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a tanulók 10% tervez külföldön 
továbbtanulni az alábbi csoportban: 
a vidéki nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 4,6 feletti, 
fiú 

vidéki nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 3,9 alatti 
fiú 

 
3,9 

 
2 

vidéki nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 3,9 alatti 
lány 

 
17,9 

 
3 

budapesti nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 3,9 alatti 
fiú 

 
10,1 

 
4 

budapesti nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 3,9 alatti 
lány 

 
22,5 

 
5 

budapesti elitgimnázium, 
tanulmányi átlag 3,9 alatti 
fiú 

 
22,4 

 
6 

budapesti elitgimnázium, 
tanulmányi átlag 3,9 alatti 
lány 

 
31,8 

 
7 

vidéki nem elit gimnázium 
tanulmányi átlag 4,2-4,6 közötti 
fiú 

 
4,9 

 
8 

vidéki nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 4.2-4,6 közötti 
lány 

 
18,7 

 
 
9 

Ha a tanulók 30% tervez külföldön 
továbbtanulni az alábbi csoportban: 
a vidéki nem elit gimnázium, 
tanulmányi átlag 4,6 feletti, 
fiú 

budapesti elitgimnázium, 
tanulmányi átlag 4,6 feletti 
lány 

 
 

65,1 
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6. Következtetések 

A kismintás, nem arányos adatfelvételünk egy pillanatfelvételt mutat a gimnazisták 

továbbtanulási szándékairól. Az adatok értékes információkat szolgáltatnak annak 

ellenére, hogy az magyarországi állami gimnáziumok egészére vonatkozóan nem 

vonhatunk le belőlük messzemenő következtetéseket. A továbbtanulási szándékok és az 

iskolák, valamint a tanulók jellemzői közötti összefüggések tisztázáshoz azonban fontos 

kiindulópontot jelenthetnek a fent közölt eredmények. 

Azt mutatják, hogy a megkérdezett, 2013-ban érettségizett gimnazisták 18%-a külföldi 

felsőoktatási intézménybe (is) beadta jelentkezését. A 9-11. osztályosok továbbtanulási 

szándékai között ennél jóval magasabb arányt kaptunk: 36%-uk tervei között szerepel, 

hogy tanulmányait külföldön folytatja.  

Ez persze nem jelenti azt, hogy akik erről számoltak be, azok mindegyike egy-két, 

vagy három év múlva ténylegesen is külföldre fog menni tanulni, de mindenképpen 

olyan jelenségre mutat rá, amely, ha akarjuk, ha nem, létezik, amelyet a jövőben 

mindenképpen mérni kell és feltárni a jelenséget létrehozó okokat. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a migráció, mint lehetőség megfogalmazása és a tényleges 

migráció között számos lépcső található, melyek „meglépése” erőforrásokat igényel, 

tranzakciós költségekkel jár – így önmagában a továbbtanulási tervekre vonatkozó 

kérdések nem alkalmasak a jövőbeni migráció meghatározására.6 Nem lehet „szó szerint” 

értelmezni a középiskolai tanulók, különösen a 9-11. évfolyamos diákok ide vonatkozó 

válaszait. Ellenben a végzősök számára a továbbtanulási döntés már nem csak 

vágyakozás, hanem az informálódás, a lehetőségek és kockázatok mérlegelése utáni 

realitás – ők már számos lépcsőt megtettek a külföldi továbbtanulás felé. Ezzel együtt 

végzősökre vonatkozó arányok ugyan már közelebb állnak a ténylegesen külföldre 

                                                      
6 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Várhalmi Zoltánnak (MKIK GVI) a migráció és a migrációs 

potenciál értelmezéséhez fűzött értékes megjegyzéseiért. 
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költözők arányához, de a számok a külföldi intézménybe jelentkezést beadó és nem a 

felvételt nyert tanulók arányát mutatják, így tényleges migráció itt is keveredik a 

migráció lehetőségével. 

A külföldi továbbtanulási szándékokra vonatkozó arányokat értelmezhetjük úgy, 

hogy a migrációra ösztönző elégedetlenség, a perspektíva hiánya, az információs 

társadalom okozta világfalu-érzés, vagy az Európai Unióba való integráltságunk 

növekvő mértéke keveredve jelenik meg bennük.7 

Tehát annyit mindenképpen jeleznek az eredmények, hogy – a hazai felsőoktatási 

intézmények képzési struktúrája és finanszírozása változatlansága esetén – a következő 

években nem lenne helyes a külföldön történő továbbtanulás csökkenő tendenciáját 

feltételezni. 

Az elemzés azt is megmutatta, hogy leginkább a jó tanulmányi eredményeket elérő 

diákok, a budapesti vagy vidéki elitgimnáziumba járók és a magas iskolai végzettségű 

szülők gyermekei választanak budapesti, vagy külföldi felsőoktatási intézményt. A nem 

elit gimnáziumokból kisebb eséllyel szeretnének továbbtanulni budapesti, vagy külföldi 

egyetemen és inkább a vidéki felsőoktatási intézményeket választanak. Különösen 

érdekes a lányok és a fiúk továbbtanulási szándékaiban kimutatott különbség: ezek 

szerint a tanulók racionálisan alkalmazkodnak a kormányzati döntésekhez és 

megpróbálnak elindulni (akár külföldre is) az eredetileg eltervezett, általuk kedvelt 

továbbtanulási irányba. 

Az elemzés egy kutatássorozat első állomását jelenti. Egy jövőbeni nagymintás, a 

gimnáziumok középiskolai rangsorban elfoglalt helyét, a területi szempontokat és a 

végzettek számát szem előtt tartó, országosan reprezentatív vizsgálat pontos és 

torzítatlan eredményt ad a gimnazisták továbbtanulási szándékairól, e szándékok 

változásáról és mozgatórugóiról.  

                                                      
7 Az óvatos értelmezéssel kapcsolatban Nyírő, 2013 egy kicsit másképpen, de lényegét tekintve hasonló 

következtetésre jut. Lásd Nyírő Zsanna: ”A migrációs potenciál alakulása Magyarországon” Magyar 

Tudomány. 2013, vol 3. http://www.matud.iif.hu/2013/03/06.htm (acc. 2013.07.15) 
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Függelék 

F1. táblázat: A megkérdezettek gimnáziumi évfolyama iskolatípus szerint (esetszám), 2013 

 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
Összesen 

Budapesti elitgimnázium 19 27 27 43 116 

Budapesti nem elit gimnázium 
65 35 72 49 221 

Vidéki elitgimnázium 
0 0 65 1 66 

Vidéki nem elit gimnázium 
31 33 83 42 189 

Összesen 115 95 247 135 592 

 
 
F2. táblázat: A megkérdezettek neme iskolatípus szerint (esetszám), 2013 

 Fiú Lány Összesen 

Budapesti elitgimnázium 60 56 116 

Budapesti nem elit gimnázium 
85 136 221 

Vidéki elitgimnázium 
40 26 66 

Vidéki nem elit gimnázium 
69 120 189 

Összesen 
254 338 592 
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F3. táblázat: A megkérdezettek gimnáziumi évfolyama iskolatípus szerint (esetszám), 2013 

 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
Összesen 

Fiú 
49 38 107 60 254 

Lány 66 57 140 75 338 

Összesen 115 95 247 135 592 

 

 

F1. ábra: A megkérdezett tanulók 2012/13-as tanév első félévi tanulmány átlag szerinti 

megoszlása, 2013 
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Mellékletek 

1. sz. Melléklet: a vizsgálat módszere 

Mintánk alapját az országos középiskolai rangsor képezte. Eredeti célunk egy budapesti 

gimnáziumokat tartalmazó, véletlen és arányos mintavételen alapuló reprezentatív minta 

kialakítása volt. Ezt a tervet azonban a kiválasztott iskolák jelentős részének a kutatástól 

való elzárkózása és finanszírozási okok miatt fel kellett adnunk. Ekkor döntöttünk 

egyrészt úgy, hogy a budapesti gimnáziumokat két csoportra osztva (elit – nem elit) 

három iskola fogja „reprezentálni” e csoportok egészét. Emellett ki is bővítettük az 

eredeti elképzelésünket három vidéki gimnázium hasonló módon való kiválasztásával. 

A kutatás során kialakított minta több okból (a legfrissebb rangsorok nem az összes 

gimnáziumra érhetők el, a válaszadók számának torzítottsága a mintába került 

gimnáziumok szerint) sem tekinthető arányosnak, emellett az adatfelvétel során sérült a 

véletlen kiválasztás kritériuma. Mivel a válaszok összesen hat gimnáziumból 

származnak, ezért ezen intézmények egyedi jellemzői befolyásolhatták az eredményeket. 

Az eredmények így nem alkalmasak az állami gimnáziumokban tanulók egészére vonatkozó 

következtetések levonására, de jelezhetnek tendenciákat, illetve alkalmasak a tanulói jellemzők és 

továbbtanulási szándékok közötti összefüggések vizsgálatára. 

Az elit – nem elit megkülönböztetés alapját a rendelkezésre álló, 2004-es 

középiskolai rangsor8 jelentette. Az ebben szereplő 488 gimnáziumot a felvételi arány 

(felsőoktatásba felvettek aránya a 12. évfolyam létszámához képest) szerint sorba 

rendezve a felső 20%-ot tekintettük elitgimnáziumnak és a többit nem elitnek. Ezen 

besorolás alapján mintánk egy budapesti elitgimnáziumot és két budapesti nem elit 

gimnáziumot tartalmaz, valamint két vidéki elitgimnáziumot és egy vidéki nem elit 

gimnáziumot.  

A kiválasztott gimnáziumokban kérdezőbiztosaink kétféle önkitöltős adatfelvételi 

módszerrel gyűjtötték össze az adatokat: 

                                                      
8 Neuwirth Gábor: A középiskolai munka néhány mutatója – 2004. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 
2005 (http://www.ofi.hu/tudastar/kozepiskolai-munka/neuwirth-gabor) 
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1. Önkitöltős kérdőívek: a 9-12. évfolyamokban évfolyamonként egy osztály teljes 

körű kérdezése. Azok az iskolák, ahol sikerült a kutatás céljairól meggyőznünk az 

iskola vezetését, ott a kérdezőbiztosok önkitöltős kérdőívek segítségével 

bonyolították le a kérdezést.  

2. Szórólapok9 kiosztása vagy iskolák előtt, vagy az iskolákban. A diákok a 

szórólapokon megtalálható QR-kód segítségével okostelefonon, illetve a megadott 

webcím alapján számítógépen töltötték ki online kérdőívünket (az iskolában, vagy 

otthon). 

A kérdezőbiztosok az iskolák mindegyikénél egy-egy napon az iskola bejáratánál 

7:15-7:45 között szétosztották a kutatás szórólapját az iskolába érkező tanulók 

között. A kérdőív on-line kitöltése 5-6 percet vett igénybe, így arra számítottunk, 

hogy a tanulók akár szünetben, akár otthon, okostelefonjukról, vagy 

számítógépről könnyen ki fogják ezt tölteni. Másik módszerként a kutatás 

szórólapját a tanárok osztottak ki osztályfőnöki órán a diákok között, vagy csak 

elérhetővé tették ezt a diákok számára az iskola portáján. 

A legtöbb válaszadó a budapesti nem elit gimnáziumokból került ki (221 fő, 37%). 

Vidéki elitgimnáziumba jár a megkérdezettek 37%-a (216 fő), budapesti elitgimnáziumba 

pedig 20%-uk (116 fő). A legkisebb arányban a vidéki nem elit gimnáziumba járók 

szerepelnek a mintában (39 fő, 7%) (lásd az M1.1. táblázatot). 

  

                                                      
9 A szórólapot lásd a 4. sz. Mellékletben 
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M1.1. táblázat: A megkérdezettek száma és aránya iskolatípus szerint, 2013 

 Esetszám Százalékos arány 

Budapesti elitgimnázium 116   19,6 

Budapesti nem elit gimnázium 221   37,3 

Vidéki elitgimnázium 216   36,5 

Vidéki nem elit gimnázium  39    6,6 

Összesen 592 100,0 

 

A megkérdezett gimnazisták 19,4%-a (115 fő) a 9. évfolyamba jár, 16,0%-uk (95 fő) a 

10. évfolyamba, 41,7%-uk (247 fő) 11-es, 22,8%-uk (135 fő) pedig végzős. A válaszadók 

57%-a (338 fő) lány, 43%-uk (254 fő) pedig fiú. 

Mivel a válaszadás önkéntes volt, felvethető az ilyenkor szokásos kérdés: vajon 

mennyiben tekinthető a válaszadás torzítatlannak? Azaz a válaszolóktól számottevően 

eltérő jellemzőkkel bírnak-e a nem válaszolók? Ha igen, akkor minden bemutatott 

eredményünk kérdéses. Ha nem, akkor a nem válaszolás torzítatlan és így a kérdőívre 

adott válaszokból következtethetünk a nem válaszolók véleményére és várható 

magatartására is. 

A torzítatlanságot a nem esetében és két iskola adataink tudtuk ellenőrizni, 

amelyeknél elérhetők volt az ott tanulók nem szerinti megoszlása az iskolai honlapokon 

elérhető osztálynévsorok alapján. A tesztek szerint az egyik iskola tizenkettedikes tanulói 

kivételével a válaszadás nem torzított egyik iskolában, és ezen belül egyik évfolyamon 

sem a fiúk és a lányok aránya szerint (lásd az eredményeket külön file-ban 

(gimi_2013_khi2_130723.xlsx). Ha összevontan nézzük a két iskola 9-12. osztályos 

tanulóit, akkor ugyanerre az eredményre jutunk (lásd az M1.2. táblázatot). Nincs okunk 

feltételezni, hogy valamilyen más szempontból (tanulmányi átlag, apa iskolai 

végzettsége, stb.) torzítás lenne az adatainkban. 
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M1.2. táblázat: A megkérdezettek nem szerinti megoszlása egy budapesti elitgimnázium (10-12. 

évfolyam) és egy vidéki elitgimnázium (9-12. évfolyam) esetében, 2013 

  

neme 
Összesen 

fiú lány 

Kitöltötte a 
kérdőívet? 

nem 

megfigyelt 
cellagyakoriságok 

207 235 442 

függetlenség esetén 
várható 
cellagyakoriságok 

200,6 241,4 442,0 

százalékos arány 65,9% 62,2% 63,9% 

Kiigazított maradék 1,0 -1,0   

igen 

megfigyelt 
cellagyakoriságok 

107 143 250 

függetlenség esetén 
várható 
cellagyakoriságok 

113,4 136,6 250,0 

százalékos arány 34,1% 37,8% 36,1% 

Kiigazított maradék -1,0 1,0   

Összesen 

megfigyelt 
cellagyakoriságok 

314 378 692 

függetlenség esetén 
várható 
cellagyakoriságok 

314,0 378,0 692,0 

százalékos arány 100,0% 100,0% 100,0% 

A khí-négyzet próba eredményei 

  

érték szabadságfok 
Kétoldali 

aszimptotikus 
szignifikancia 

Egzakt 
szignifikancia 

(kétoldalú) 

Egzakt 
szignifikancia 

(egyoldalú) 

Pearson-
féle khí-
négyzet 

1,048a 1 ,306     

Folytonossági 
korrekció 

,891 1 ,345     

Valószínűségi 
hányados 

1,049 1 ,306     

Fisher-féle 
egzakt teszt 

      ,340 ,173 

Linear-by-
Linear 
asszociáció 

1,046 1 ,306     

Érvényes 
esetek  

692         
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2. sz. Melléklet: a külföldi továbbtanulásra vonatkozó becslési eredmények 

M2.1. táblázat: A válaszadó nem végzősök megoszlása a tanulmányi átlag kategóriái szerint 

(atlag_o2) 

atlag_o2  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 eltitkolta 94 20,6 20,6 20,6 

1,00 x<=3.99 101 22,1 22,1 42,7 

2,00 3.99<x<=4,2 83 18,2 18,2 60,8 

3,00 4,2<x<=4,6 100 21,9 21,9 82,7 

4,00 4.6<x 79 17,3 17,3 100,0 

Total 457 100,0 100,0  

 
 
M2.2. táblázat: A logisztikus regressziós becslés eredményei, függő változó: kulfold (0,1) 

 

Case Processing Summary  

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 457 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 457 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 457 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Categorical Variables Codings a 

 
Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

atlag_o2 ,00 eltitkolta 94 1,000 ,000 ,000 ,000 

1,00 x<=3.99 101 ,000 1,000 ,000 ,000 

2,00 3.99<x<=4,2 83 ,000 ,000 1,000 ,000 

3,00 4,2<x<=4,6 100 ,000 ,000 ,000 1,000 

4,00 4.6<x 79 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. This coding results in indicator coefficients. 
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Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients  

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 65,442 8 ,000 

Block 65,442 8 ,000 

Model 65,442 8 ,000 

 
Model Summary  

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 568,095a ,133 ,178 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

 

 
Classification Table a 

 

Observed 

Predicted 

 kulfold Percentage 

Correct  ,00 1,00 

Step 1 kulfold ,00 253 43 85,5 

1,00 104 57 35,4 

Overall Percentage   67,8 

a. The cut value is ,500 

 

Variables in the Equation  

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

Step 1a bp_e ,800 ,317 6,371 1 ,012 2,226 

bp_ne -,431 ,275 2,453 1 ,117 ,650 

v_e -,283 ,259 1,195 1 ,274 ,754 

lany ,471 ,203 5,376 1 ,020 1,601 

atlag_o2   14,893 4 ,005  

atlag_o2(1) -,708 ,302 5,507 1 ,019 ,492 

atlag_o2(2) -1,009 ,294 11,804 1 ,001 ,365 

atlag_o2(3) -,852 ,308 7,669 1 ,006 ,426 

atlag_o2(4) -,764 ,292 6,841 1 ,009 ,466 

a. Variable(s) entered on step 1: bp_e, bp_ne, v_e, lany, atlag_o2. 

referencia: vidéki nem elit gimnázium, fiú, tanulmányi átlag 4,6 fölötti 
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3. sz. Melléklet: az adatfelvétel kérdőíve 

 

Továbbtanulásról szóló kérdőív 

középiskolások részére 

1. Hányadik évfolyamra jársz? 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

 
 
2. Milyen idegen nyelven tudod megértetni magad? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1.angol 
2.német 
3.francia 
4.spanyol 
5.orosz 
6.olasz 
7.egyéb idegen nyelven, éspedig: ................... 

 
 
3. Milyen tanulmányi átlagod volt a legutóbbi félévben (2012/13-as tanév)? 
 
……………. ,  ………... 
egész   tized 
üres  –  NEM TUDOM üres  –  NEM TUDOM 
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4. Szeretnél továbbtanulni érettségi után? 
 

1.igen 
2.nem 

 
Ha 4-es kérdésre a válasz 2-es kód  4-es után 5., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. kérdések 
jelenjenek meg 
Ha 4-es kérdésre a válasz 1-es kód és 1-es kérdésre 5. és 11. közötti a válasz  4-es után 
6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. kérdések jelenjenek meg 
Ha 4-es kérdésre a válasz 1-es kód és 1-es kérdésre 12. a válasz 4-es után 7., 8., 10., 11., 12., 13., 
14., 15., 16. kérdések jelenjenek meg 

 
5. Mit szeretnél csinálni érettségi után? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1.Magyarországon szeretnék dolgozni 
2.külföldön szeretnék dolgozni 
3.Magyarországon szeretnék vállalkozni 
4.külföldön szeretnék vállalkozni 
5.gyereket szeretnék vállalni 
6.egyéb, éspedig: ................... 
7.nem tudom 
8.nem válaszolok 

 
 
6. Hol szeretnél továbbtanulni érettségi után? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1.budapesti főiskolán vagy egyetemen 
2.vidéki főiskolán vagy egyetemen 
3.külföldi főiskolán vagy egyetemen…………………..….. országban 
4.nem tudom 
5.nem válaszolok 

 
 
7. Hova felvételizel idén? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1.budapesti főiskolára vagy egyetemre 
2.vidéki főiskolára vagy egyetemre 
3.külföldi főiskolára vagy egyetemre…………………..….. országban 
4.most sehova, később fogok felvételizni 
5.nem tudom 
6.nem válaszolok 

 
  

9 – ES KÉRDÉS MEGJELENIK 
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8. Milyen területen szeretnél továbbtanulni? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1.Agrár 
2.Bölcsészet 
3.Gazdasági 
4.Informatika 
5.Jog 
6.Műszaki 
7.Művészet 
8.Orvostudomány 
9.Pedagógia, tanárképzés 
10. Pszichológia 
11. Társadalomtudomány 
12. Természettudomány 
13. egyéb, éspedig: ................... 
14. nem tudom 
15. nem válaszolok 

 
9. Mit fogsz csinálni a felvételiig hátralevő időben? (Több választ is megjelölhetsz) 
 

1. nyelvet fogok tanulni 
2. a felvételire fogok tanulni 
3. szakmát szerzek szakközépiskolában 
4. szakmát szerzek OKJ-s tanfolyamon 
5. dolgozni fogok Magyarországon 
6. dolgozni fogok külföldön…………………..….. országban 
7. egyéb, éspedig: ................... 
8. nem tudom 
9. nem válaszolok 

 
MINDENKITŐL! 
 
10. Nemed: 
 

1.fiú 
2.lány 

 
11. Mi édesapád (gondviselőd) legmagasabb iskolai végzettsége? 
 

1.legfeljebb 8 általános 
2.szakmunkásképző 
3.érettségi 
4.felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem, PhD) 



 

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

46/48 Hol szeretnék továbbtanulni? - 2013 

5.nem tudom 
6.nem válaszolok 

 
12. Melyik középiskolába jársz? 
 

1.Alternatív Közgazdasági Gimnázium 
2.Babits Mihály Gimnázium 
3.Berzsenyi Dániel Gimnázium 
4.Dózsa György Gimnázium 
5.ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 
6.Karinthy Frigyes Gimnázium 
7.Szabó Lőrinc Gimnázium 
8.Szent István Gimnázium 
9.Szent László Gimnázium 
10. Trefort Ágoston Gimnázium 
11. Veres Pálné Gimnázium 
12. Xántus János Középiskola 
13. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc 
14. Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc 
15.  egyéb, éspedig:…………………………. 

 
 
13. Melyik évben születtél? 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
 
14. Mit csinálsz leggyakrabban a szabadidődben? 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
 
15. Honnan hallottál erről a kérdőívről? 
 

1.osztályfőnöktől 
2.iskolaigazgatótól 
3.informatika/számítástechnika tanártól 
4.szórólapot kaptam az iskola előtt 
5.osztálytársamtól 
6.barátomtól 
7.a Felvi.hu-n láttam 
8.az iskolám Facebook-oldalán láttam 
9.egy másik Facebook-oldalon láttam 
10. egyéb, éspedig: …………………………… 
11. nem tudom 
12. nem válaszolok 
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16. Köszönjük válaszaidat! Segítségedet azzal is szeretnénk megköszönni, hogy 
megjelenés előtt elküldjük Neked a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányt. 
Kéred ezt? 
 

1.igen 
2.nem 

 
     Kérjük, add meg az e-mail címedet, amire elküldhetjük: 
 
   …………………………….………@........................................................ 
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4. sz. Melléklet: az adatfelvétel szórólapja 

 

 

 


