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HORVÁTH TAMÁS

DIPLOMÁSOK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE  
MA GYAR ORSZÁGON1

Előzmények

A felsőoktatásba történő beiskolázási tendenciákról, a felvételizők, illetve felvettek szociológiai 
hátteréről, ezek között a jelentkezők és jelentkezések regionális eloszlásáról jelentős szakiroda-
lom2 áll rendelkezésre, ami elsősorban annak köszönhető, hogy hozzáférhetőek teljes körű, sta-
tisztikai elemzésre alkalmas adatbázisok (felvételi adatbázis, OKM-NEFMI statisztikák), illetve 
a hallgatók körében több nagymintás reprezentatív kutatás is zajlott,3 amelyek szintén kitértek 
a felsőoktatási intézményekbe járó hallgatók szocio-demográfiai hátterére. A beiskolázáshoz 
képest a diplomások további életpályájáról jóval kevesebb adat, információ áll rendelkezésre,4 
tekintettel arra, hogy a diplomás pályakövetés még kezdeti szakaszában van nálunk, statisztikai 
szintű adatsorok vagy reprezentatív mintán lezajlott országos kutatási eredmények korábban 
– a „Diplomás kutatás 2010” vizsgálat előtt – nem voltak elérhetőek. Így összességében igen 
kevés információnk van a diplomát szerzettekről, különös tekintettel ezen társadalmi csoport 
földrajzi mobilitásáról, térbeli elhelyezkedésükről. 
 A „Diplomás kutatás 2010” lehetőséget biztosít arra, hogy felvázoljuk a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők földrajzi elhelyezkedésének általános tendenciáit. Az elemzés során két te-
rületi bontásban vizsgáljuk az adatokat: a diplomások területi elhelyezkedése földrajzi régiók 
és településtípus szerint, valamint mindezek képzési területi különbségei. 

Kutatás célja, lehatárolása

Jelen tanulmány elsődlegesen arra vállalkozik, hogy a kutatás eredményeinek felhasználásával 
leírja a diplomások területi elhelyezkedésének legfőbb tendenciáit, elsődlegesen a 2007-es vég-
zés képzési helye és 2010-ben a lakóhely és munkahely elhelyezkedése tengelyében. 
A vizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján három kérdésre terjed ki: 
•  Milyen főbb területi jellemzők mentén írható le a diplomások lakóhelyének földrajzi elhe-

lyezkedése: korábbi felvételi, hallgatói statisztikai adatokkal összevetve a végzettek milyen 

1 A tanulmány szakmai lektora Dr. Rechnitzer János (SZE).
2 Forray R. K.–Híves T. (2002): Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001. In: Tér és Társadalom. 2002. 1. szám 101–117.; Andor 

M.–Liskó I. (2000) Iskolaválasztás és mobilitás. – Iskolakultúra, Budapest, 264 p.; Kiss P. (2008): A falusiak (és nem falusiak) 
a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. In: Felsőoktatási Műhely 2008/1. 45–59.; Pusztai G.–Nagy É. (2005): Tanulmányi célú 
mobilitás Magyarország keleti határvidékein. Educatio 2005/1. 360–384.; Kasza G.–Kovács B. (2008): Honnan hová? A felső-
oktatási felvételi jelentkezések területi jellegzetességei kilenc alapszak esetében (2006, 2007). In: Felsőoktatási Műhely 2008./1. 
79–90.

3 Az OFIK, illetve jogutódja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2002 óta öt országos reprezentatív kutatást végzett 
hallgatók körében. 

4 A pályakövetési hazai kutatások egyik jelentős mérföldkövének tekinthető FIDÉV-kutatás nem tért ki a végzettek elhelyezkedé-
sének területi szempontú elemzésére. (Galasi P.–Nagy Gy. (2006): A fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 
1999–2003. Educatio 2006/2. 268–287) A témát is érintő általános tendenciákat bemutató tanulmányok mellett néhány regio-
nális, vagy egy-egy szakmára korlátozódó elemzés áll rendelkezésre: Győri Ferenc: Pályakezdő tudományos tehetségek területi 
eloszlásának jellemzői Magyarországon alföldi aspektusból; Dr. Balázs Péter: Hazai képzőhelyek hatása a fogorvosok területi 
elhelyezkedésére; Kakukné Katona Ágnes: Pályakezdő diplomások elhelyezkedési esélyei és lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében.
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településtípust preferálnak, illetve ezek között milyen különbségek fedezhetők fel képzési 
területenként?

•  Milyen összefüggések, tendenciák figyelhetők meg a 2007-ben végzettek képzési helyének 
és későbbi lakóhelyének összevetéséből? Milyen lehetséges okokkal magyarázható a képzési 
hely és a későbbi lakóhely különbsége, hogyan tipizálhatóak az érintett társadalmi csopor-
tok, mennyiben és mikor tekinthetőek ezek földrajzi mobilitásnak, migrációnak? Milyen 
képzési területi és regionális sajátosságok jellemzőek? Mely képzési helyen, milyen képzési 
területen vagy lakóhelyen és mekkora a helyváltoztatás mértéke? Melyek az „értelmiség-
megtartó” régiók, képzési helyek? 

•  Milyen tendenciák figyelhetők meg a lakóhely és a munkahely különbözősége vagy eltérése 
között? Mennyiben tér el a diplomások lakóhelye és munkahelyének elhelyezkedése, ennek 
milyen szignifikáns képzési területi, regionális különbségei észrevehetőek? 

Területi különbségek és iskolázottság 

A területi különbségek számos társadalmi-gazdasági jellemző mentén kimutathatóak, külön-
böző tényezők közül kiemelkedő hatása van a kulturális jellegű különbségeknek, ezeken belül 
a tudásnak és az ennek hátterében álló iskolázottságnak, mint a társadalmi, illetve területi dif-
ferenciálódást magyarázó legfontosabb tényezőnek.5 Számos elemzés szerint az egyes vizsgált 
társadalmi jellemzők közül az iskolázottság esetében mutatható ki a legerősebb konzisztencia 
a regionális gazdasági különbségekkel. Mindez tehát azt is jelenti, hogy azon térségekben, ahol 
magasabb a diplomások aránya, ott – ezzel kölcsönhatásban – magasabb a gazdaság fejlettsége 
is. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is a regionális egyenlőtlenségek legfontosabb mér-
hető meghatározója mind az egyének, mind a térségek szintjén az iskolázottság.6 Különböző 
tudományterületek kutatóitól származó empirikus bizonyítékok sora is utal arra, hogy térségi 
képzettségi viszonyok, amelyek burkoltan magukban foglalják a kulturális háttér jellemzőjét is, 
a leginkább szignifikáns hatású tényezői a továbbtanulásnak.7 Voltaképpen annak a társadal-
mi ténynek a területi vetületével állunk itt szemben, amit mások mellett P. Bourdieu,8 a hazai 
szociológusok közül pedig Ferge Zsuzsa9 már a ’70-es években megfogalmazott és elemzett: 
hogy az iskola, és ezen belül a továbbtanulás a társadalmi, különösen pedig a kulturális egyen-
lőtlenségek újratermelődésének központi fontosságú csatornája. Mindez azt jelenti, hogy a ma-
gasabban iskolázott szülők gyermekei nagyobb eséllyel jutnak a felsőoktatásba: ebből pedig 
egyenesen következik az is, hogy a magasabb iskolázottsági szintű, több képzett, esetünkben 
diplomás ember lakóhelyeként szolgáló térségekben kerülnek be többen a felsőoktatásba. 
 Az iskolázottság és területi különbségek közötti erős konzisztencia 1989 után még fokozó-
dott: a magasabb iskolázottság egyre növekvő bérelőnyt is jelent,10 nem beszélve az elhelyez-

5 Enyedi Gy. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 
Budapest

6 Kolosi T. (1987): Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest
 Rechnitzer J. –Smahó M. (2005): A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben (KTI Könyvek 5.) MTA Közgazda-

ságtudományi Intézet, Budapest
7 Varga J. (2004): A munkaerő-piaci ismeretek és várakozások hatása a felsőfokú továbbtanulási döntésekre. In: Fazekas K.–Varga 

J. (szerk.): Munkaerő-piaci Tükör 2004, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
8 Bourdieu, P. (1978): Az értelmiségi hagyomány és a társadalmi rend megőrzése. In: Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek 

újratermelődése, Gondolat Kiadó, Budapest
9 Ferge Zs. (1972): A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Szociológia, 1.
10 Kézdi G. (2004): Iskolázottság és foglalkoztatottság. In: Fazekas K. –Varga J. (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2004. MTA Közgaz-

daságtudományi Intézet, Budapest
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kedési esélyekben – térségi értelemben pedig az versenyképességben – mutatkozó különbsé-
gekről. Az adatok szerint ez az összefüggés az elmúlt években – a felsőoktatásban részt vevők 
számának többszörösére bővülése ellenére – sem veszített erejéből: a felsőoktatás expanziója 
egyes várakozások ellenére sem járt a területi esélykülönbségek csökkenésével. Ez pedig a te-
rületi előnyök és hátrányok „megszokott”, alapjában évtizedek óta alig változó trendjének, a 
hazai területi egyenlőtlenségi mintázatnak a további fennmaradását vetíti előre a következő év-
tizedekre is. Ebből a szempontból fontos megvizsgálni tehát, hogy a diplomát szerzők földrajzi 
elhelyezkedése növeli vagy csökkenti a regionális – és településtípusokban is megfigyelhető – 
különbségeket. 
 Az iskolázottsági különbségek legfontosabb térbeli megjelenési módja a helyek tagozódása, 
a településhierarchia; ehhez képest a térségek közötti, regionális különbségek mértéke mindig 
kisebb.11 A magyar társadalom a XX. század folyamán – nagyrészt megkésett és egyoldalú 
gazdasági fejlődésének következményeként – sajátos területi rétegződést mutat, a társadalmi 
struktúrából származó egyenlőtlenségek területi egyenlőtlenségként is jelentkeztek. Mindez azt 
jelentette, hogy városi lakásra, illetve az oda történő betelepülésre a magas társadalmi státu-
szúaknak volt a legnagyobb esélyük, míg a települési hierarchia alján, a mobilitási esélyektől 
jórészt elzárt tanyák, illetve kisfalvak álltak, ahol halmozottan érvényesültek a társadalmi hátrá-
nyok. Az „urbanizációs lejtő” tetején elhelyezkedő Budapesten lakni egyfajta privilégiumot je-
lentett, a XX. század második felében minden korábbinál nagyobb méreteket öltött társadalmi 
mobilitás általában lakóhely változtatással is járt.12 Mindennek sajátos leképeződése figyelhető 
meg a két világháború között és a II. világháború után, amelynek során a fővárosban dolgozó 
alacsonyabb státuszú, illetve szakképzettségű rétegeket a főváros körüli agglomeráció szívta fel. 
 Az 1940-es évektől 1990-ig folyamatos regionális kiegyenlítődés következett be az iskolá-
zottságban. Ebben a különböző területi szinteken és a Budapest–vidék közötti, illetve a vidéken 
belüli folyamatokat tekintve sincs különbség. Azonban az egyes iskolázottsági fokozatokat te-
kintve annál inkább van: a kiegyenlítődés ugyanis területi értelemben is az alsóbb fokozatok-
ban indult meg. A legalább 8 osztály elvégzése, majd általánossá válása már az 1940-es évektől 
jelentős kiegyenlítődést, s a ’60–70-es évekre alapvetően nivellált térszerkezetet eredményezett, 
ami mára szinte abszolút érvényűvé vált. A felsőfokú végzettség területi kiegyenlítődése inkább 
csak a ’60-as évektől vált érzékelhetővé, elsősorban a vidéki főiskolák tömeges megnyílásá-
nak köszönhetően. Ám már a következő évtizedben a legtöbb térségi szintet tekintve jelentő-
sen lelassult e folyamat. S bár Budapest előnyének mérséklődése, valamint a települési szintű 
különbségek lassú csökkenése a rendszerváltás után is folytatódott, a megyék és kistérségek 
között a kiegyenlítődés megállt, sőt a felsőfokú végzettségűek területi különbségei kisebb diffe-
renciálódásról tanúskodnak. A „szürkeállomány” térbeli eloszlásában bekövetkezett változások 
ezzel együtt ismét csak nagytérségi mintázatot mutatnak: a folyamatok legnagyobb nyertese 
1990 után a budapesti agglomeráció volt. A szuburbanizáció felgyorsulásának köszönhetően az 
agglomerációs gyűrű kistérségeiben élő népesség átlagos képzettségi szintje kiugró mértékben 
nőtt, miközben Budapest előnye formálisan is csak kismértékben, a dolog lényegét tekintve 
pedig egyáltalán nem csökkent.13 Igazán lényeges változásnak azonban csak a budapesti agg-
lomeráción belüli folyamatok hatása mondható. Megállapítható ugyanis, hogy a területi egyen-
lőtlenségi mutatók változási irányát minden végzettségi és térségi szintet tekintve a Budapestről 

11 Illés I. (2003): Oktatási rendszer. In: Perczel Gy. (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest

12 Szelényi I. –Konrád GY. (1971): A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság 1971/12.
13 Kiss J. –Tagai K.–Telebisz K. (2008): A szürkeállomány területi különbségei katedrán innen és túl. Területi Statisztika 2008/5. 

315–333. 
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kiköltöző (ám zömmel továbbra is a fővárosban dolgozó, annak gazdasági erejét növelő), igen 
magas arányban egyetemi diplomával rendelkező népesség határozta meg 1990 után, országos 
összesítésben és csak a „vidéket” tekintve egyaránt. A szuburbanizációs folyamatok hatása úgy 
summázható, hogy Budapest kiugró képzettségi előnye rohamos ütemben terjeszkedik ki a 
környezetére is – a 2005-ös mikrocenzus megyei adatai alapján Pest megye megelőzte Csong-
rádot a rangsorban –, s alakul át egyre inkább a budapesti agglomeráció egészének előnyévé.14  

Diplomával rendelkezők regionális eloszlása

A diplomások népességen belüli aránya jellemzően nemcsak a jobb gazdasági mutatókkal, 
hanem a nagyobb felsőoktatási hagyományokkal rendelkező régiókban, illetve megyékben 
magasabb. Kiugróan magas arányban élnek diplomások a Közép-magyarországi régióban, ré-
szesedésük a régión belüli népességen belül 18,3%, amely majd kétszerese a többi régióban 
tapasztalható aránynak. 

1. ábra. Egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a teljes népességen belül az egyes régiókban
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Forrás: KSH, 2005

Egyetemi, főiskolai diplomával közel hasonló arányban rendelkezik mindkét nem, a diplomás 
nők részaránya minden vidéki régióban azonos a férfiakéval, vagy magasabb annál, de Kö-
zép-Magyarországon fordított a helyzet. A diplomásoknak a vizsgált népességen belüli aránya 
mindkét nem esetében Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb. 
 A felsőoktatásban az elmúlt 20 évben a hallgatói létszám megduplázódása, az egyetemek 
integrációja, újabb karok indítása csökkentette Budapest képzési túlsúlyát. Az egyetemi köz-
pontok ma már valamennyi régióban megtalálhatók, így a régiónkénti összetétel is arányosabbá 
vált a fiatalok körében. Hasonló a helyzet a középkorúak esetében is, akiknek jelentős része 
a felnőttoktatásban szerzett diplomát, többnyire a munkahelyi előremenetel érdekében, vagy 
éppen a magasabb szintű tudás megszerzésének korábbi elmaradása miatt. A 2000-es évek első 
évtizedében átmenetileg bekövetkező felvételi létszám csökkenés is annak tudtató be, hogy ez 
a korosztály már nem jelent meg nagy számban újbelépő hallgatóként az egyetemeken, főisko-
lákon.15 Az idősebb generációnál viszont látható, hogy a Közép-magyarországi régió – a buda-

14 Kiss J–Tagai K.–Telebisz K. (2008): A szürkeállomány területi különbségei katedrán innen és túl. Területi Statisztika 2008/5. 
315–333.

15 Fábri I. (2010): A hazai felsőoktatási jelentkezések fontosabb összefüggései. In: Felsőoktatási Műhely füzetek I. 9–28.
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pesti képzési lehetőségeket kihasználva – kiemelkedően nagy arányban van jelen az egyetemet 
vagy főiskolát végzettek körében.16 

1. táblázat. Az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők korcsoportonként és régiónként, a megfelelő ko-
rúak százalékában, 2005

korcso-
port (év)

ország 
összesen

Közép-
Magyar-
ország

Közép-
Dunán-

túl

Nyugat-
Dunán-

túl

Dél-Du-
nántúl

Észak-
Magyar-
ország

Észak-
Alföld

Dél-Al-
föld

20–24   6,7   7,8   4,9   6,0   5,3   5,9   8,1   6,5

25–29 20,1 27,8 16,7 18,3 14,0 16,3 17,7 16,4

30–34 17,3 26,1 14,7 13,1 13,7 11,2 13,2 13,6

35–39 16,6 23,7 13,6 16,4 13,2 11,5 12,7 15,0

40–44 17,2 27,2 12,5 16,5 13,6 12,6 14,0 13,2

45–49 15,4 23,7 13,0 13,4 12,1 13,1 12,0 12,2

50–54 15,2 23,1 13,4 11,5 11,2 11,3 12,2 12,5

55–59 14,9 22,7 12,3 10,5 12,7 11,6 11,7 11,0

60–64 14,5 22,0 12,6 11,6 10,8 10,4 10,0 11,5

65–69   9,5 17,0   6,8   8,1   7,8   7,0   5,3   6,0

70–74   9,1 17,6   7,1   6,1   5,8   5,6   4,7   5,1

75–79   7,5 14,7   6,0   4,1   3,1   5,0   4,7   4,4

80–84   5,6 10,5   3,9   3,3   6,0   4,3   1,9   2,5

85–x   6,0 11,7   4,8   1,8   2,9   2,0   3,3   2,8

összesen 11,7 18,3 9,6   9,8   8,9   8,5   8,9   9,1

Forrás: KSH, 2005

A diplomások aránya minden régióban a 25–29 évesek körében volt a legmagasabb, ami fő-
ként a felsőfokú képzés 1996 utáni kiteljesedésével függ össze. 30 évtől felfelé 60 évig minden 
régióban hasonló csökkenési folyamat a jellemző. A diplomások között a nők aránya Közép-
Magyarország kivételével mindenütt magasabb volt. Ez főként a fiatalabb nők diplomaszerzési 
törekvéseinek növekedésével függ össze, amiben a tudásszint emelésén túl a nagyobb lehetősé-
geket biztosító állások megszerzésének vágya játszik közre. Egyes szakterületek elnőiesedése, 
mint például a pedagógusoké, a jogászoké, a közművelődésben és humán szférában dolgozóké, 
a diplomás nők számának erőteljes növekedésével is összefügg.
 2005-ben egyetemi, főiskolai diplomával a 25 éves és idősebb népesség 14,7%-a rendelke-
zett, amely arány 2,1 százalékponttal kedvezőbb, mint a 2001-es népszámlálás időpontjában. 
Ennél a végzettségi szintnél is Közép-Magyarország mutatószámai emelkedtek a legnagyobb, 
3,2 százalékpontos mértékben. Számottevő, 1,9 százalékpontos növekedés volt még Észak-Al-
földön, és 1,8 százalékpontos Közép-Dunántúlon. A mikrocenzus időpontjában is Észak-Ma-
gyarországon élt arányaiban a legkevesebb felsőfokú végzettségű ember, 10,8%. Ezt az országos 
átlag 1,4-szer, a közép-magyarországi 2,1-szer haladta meg. 

16 Kramarics T.–Szekeres J. (2007): Az iskolázottság területi különbségei Magyarországon. Területi Statisztika, 4.
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2. ábra. A legalább egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a 24 évesnél idősebb népesség száza-
lékában megyénként, 2005
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Forrás: KSH, 2005

A diplomások arányát egyes régiókban nagyon sok tényező határozhatja meg, nyilvánvaló, 
hogy a munkaerő-piaci lehetőségek, a kedvezőbb munka és jövedelmi lehetőségek elsődlege-
sek,17 de ezt – az egyedi sajátos élethelyzetből fakadó okok mellett – nagyban befolyásolhatja 
két másik tényező: a felsőfokú tanulmányok előtti (vagy alatti) lakóhely, és az egyetem, vagy 
főiskola, tehát a képzőhely földrajzi elhelyezkedése. Ha a területi különbségeket a diplomások 
térbeli elhelyezkedésén keresztül vizsgáljuk, mindenképp figyelembe kell vennünk a fenti té-
nyezőket. Mindezek együttes vizsgálata rávilágíthat egyes régiók diplomás megtartó vagy vonzó 
képességére is, amit három statisztikai adat összevetése alapján elemezhetünk: a) a legfrissebb 
mikrocenzus adatokkal, azaz a 2005-ben 25–29 éves diplomások lakóhelyének területi elosz-
lásával;18 b) ugyanebben az évben felvett hallgatók régiós arányával;19 c) a felsőoktatási képző-
helyek (adott régióhoz tartozó felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 
létszáma) regionális eloszlásával. Mivel a 2005-ben diplomázókról nem áll rendelkezésre arra 
vonatkozó információ, hogy mikor léptek be a felsőoktatásba, illetve mikortól meddig volt 
hallgatói jogviszonyuk, valamint a tanulmányi évekről, illetve a lemorzsolódásról sem áll ren-
delkezésre megbízható statisztika, ezért a 2005-ös diplomások adatai nem vethetőek össze ko-
rábbi évek bemeneti adataival, illetve hallgatói statisztikákkal, így a 2005-ös adatok összevetése 
egyfajta „gyorsfénykép” egy-egy régió, térség felvételiző-hallgató-diplomás kibocsátásról. Ez 
az összehasonlítás annyiban torzít, hogy nem veszi figyelembe az egymáshoz közeli években 

17 Kertesi G. (1997) A gazdasági ösztönzők hatása a népesség földrajzi mobilitására 1990 és 1994 között (Település- és körzetszin-
tű elemzés.): Esély, 1997/2.

18 Diplomás kutatás 2010 mintájába bekerült korcsoportokhoz ez áll a legközelebb, valamint a DPR-program keretében végzett in-
tézményi felmérések adatai szerint ez az a korcsoport, ahol a legnagyobb számban találunk pályakezdő, illetve a diplomaszerzés 
utáni néhány éves munkatapasztalattal rendelkező felsőfokú végzetteket. A teljes populáció helyett ezen korcsoport vizsgálata 
csökkenti a diplomás korcsoportok eltérő regionális eloszlásából adódó torzulásokat.

19 2002–2005 között felvételi létszámadatokat és arányokat vizsgálva mind megyei, mind régiós szinten néhány tizednyi eltérés 
mutatkozik az arányokat tekintve az egyes évek között.
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esetlegesen bekövetkező változások regionális különbségeit, ugyanakkor az egyes statisztikai 
adatok összevetése alapján nincs a regionális vagy megyei eloszlásban 5–10 éves időtávlat-
ban számottevő elmozdulás. Az eredményekből jól látható, hogy a diplomások vonzása, illetve 
megtartása szempontjából három csoportra oszthatóak a magyarországi régiók: a Közép-ma-
gyarországi régió, elsődlegesen a fővárosban és környékén koncentrálódó felsőoktatási intéz-
ményrendszernek köszönhetően jóval több jelentkezőt tud felvenni, mint amennyi helyből 
felvételt nyer. Vélhetően a kedvezőbb diplomás munkaerő-piaci lehetőségek következtében 
növelni is tudja ezt a többletet, azaz jóval nagyobb arányban élnek a régióban diplomások, 
mint akik valamely régióban található felsőoktatási intézményre jártak. A Nyugat-magyarorszá-
gi és Közép-magyarországi régióban arányaiban többen nyernek felvételt, mint amennyi ezen 
régiók hallgatói létszámaránya, ugyanakkor a hallgatói létszám aránynál több – de a felvettek 
arányánál kevesebb – a diplomaszerzés után itt élők száma. Mindkét régióra jellemző relatív 
szűkösebb felsőoktatási kapacitás, a nagy létszámú tudományegyetem hiánya, illetve a relatív 
gazdasági fejlettség, kedvezőbb foglalkoztatottsági helyzet más vidéki megyéket magába foglaló 
régiókhoz képest. A régiók harmadik csoportját alkotják a Dunától keletre (nem ideszámítva 
a Közép-magyarországi régió ideeső részét) fekvő régiók, amelyek mindegyikére nagyobb po-
tenciális diplomás bázis (felvettek aránya) jellemző, azonban ezt nem követi a hallgatói arány, s 
még kisebb a diplomázás után itt élők aránya, még azokban a régiókban is (Észak-Alföld, Dél-
Alföld), ahol nagyobb létszámú tudományegyetemi centrumok vannak. 

3. ábra. A foglalkoztatotti ráta a régiókban, 2008
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Ha megvizsgáljuk az egyetemre, főiskolára felvettek és a diplomával rendelkezők arányát a 
különböző régiókban, jól látható, hogy a fejlettebb régiók „nyernek” diplomásokat vagy közel 
szinten tartják a számukat a régió felsőoktatási intézményeibe felvettek számával, míg a fejlet-
lenebb, rosszabb gazdasági mutatóval bíró régiókban arányaiban többen kerülnek be felsőok-
tatási intézménybe felvételre, mint akik végzés után helyben maradnak, vagy oda költöznek. 
Ezek a – gazdasági mutatókat tekintve kevésbé fejlett – régiók tehát egyértelműen vesztesei a 
felsőoktatásból fakadó migrációnak, hiszen arányaiban jóval kevesebb diplomás él (marad itt 
vagy ide költözik), mint amennyi felvételt nyert valamely felsőoktatási intézménybe. A Dél-
dunántúli régió némileg elkülönül a többitől a viszonylag magas hallgatói arányszámával, 
azonban ez a nagyobb létszámú PTE mellett elsősorban annak köszönhető, hogy alacsonyabb 
a felvettek arányának bázisértéke, így tendenciáit tekintve inkább a keleti régiókhoz sorolható. 
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4. ábra. A felvettek lakóhelye, a képzőhelyek és a 24–29 éves diplomások lakóhelyének regionális megosz-
lása, 2005

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

0             5            10           15           20           25           30           35           40           45           50
százalék

30,45%
40,61%

44,17%

10,45%

9,85%

8,89%

11,97%

15,01%

13,37%
11,67%

10,44%

13,39%
11,54%

10,43%
9,12%

9,75%
7,36%

7,28%
8,34%

6,86%
9,03%

felvettek lakóhelye képzőhely 24–29 éves diplomások

Forrás: Educatio Nonprofit Kft.; NEFMI Statisztikai évkönyv; KSH

Megyei bontásban vizsgálva az arányokat, jól látszik, hogy a felvettek és a diplomások aránya 
sok helyütt szinte megegyezik, vagy egymáshoz közelít arányaiban. Azon kevésbé fejlett régi-
ókhoz tartozó megyékben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Békés) ahol nincs nagy létszámú 
tudományegyetem, ott a végzettek megoszlása lényegesen alacsonyabb a felvettek arányánál. 
Mindez azt valószínűsíti, hogy azon térségeknek van kisebb esélyük a diplomások megtar-
tására, ahol részben a képzési kapacitások is szűkösebbek, és a gazdasági, munkaerő-piaci 
környezet is kedvezőtlenebb. Ugyanakkor azon megyékben, amelyek rendelkeznek nagyobb 
létszámú felsőoktatási intézménnyel, ilyen a három vidéki tudományegyetemmel rendelkező 
megye (Hajdú-Bihar, Baranya, Csongrád), valamint Győr-Moson-Sopron megye a győri Szé-
chenyi Egyetemmel és Heves megye a Károly Róbert Főiskolával, a hallgatói létszám magasabb 
mint az onnan felvettek száma, és magasabb az ott élő diplomások számánál is. Ezen megyék 
tehát hozzávetőleg ugyanannyi diplomást tudnak magukhoz vonzani, mint amennyit aztán el 
is „engednek”. A jelentkezések területi jellemzőit ugyanakkor az intézmények mérete is befo-
lyásolja: a nagy, „klasszikus” tudományegyetemekre az adott régión túlról nagyobb arányban 
jelentkeznek, de ezek a jelentkezések is elsősorban a közelebbi régiókból indulnak.20 Mindez 
tehát valószínűsíti, hogy ezen megyék felsőoktatási intézményei csak a tanulmányok idejére 
tudnak nagyobb létszámú jelentkezőt távolabbi térségekből vonzani, egy jó részük nem marad 
ott tanulmányai helyszínén, vagy annak közelében. 

20 Kasza G.–Kovács B. (2007): „Honnan hová?” A felsőoktatási felvételi jelentkezések területi jellegzetességei kilenc alapszak 
esetében (2006, 2007). In: Felsőoktatási Műhely 2007/1. 73–82.
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5. ábra. A felvettek lakóhelye, a képzőhelyek és a 24–29 éves diplomások lakóhelyének megyénkénti meg-
oszlása, 2005
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Az arányokat tekintve a legjelentősebb eltérések Pest megyében és Budapesten figyelhetők meg. 
A tendenciák némileg egymással ellentétesnek tűnnek, hisz Budapesten a legmagasabb a kép-
zőhelyek aránya, és a diplomások aránya némileg alacsonyabb, addig Pest megyében a képző-
helyek aránya viszonylag alacsony, míg a diplomások aránya közel azonos a felvettek arányával. 
Míg budapesti lakhellyel rendelkezik minden ötödik felvett hallgató (21,2%), budapesti képző-
helyre jár a hallgatók 37%-a, addig a frissen végzett diplomások közül több mint minden har-
madik él Budapesten (24–29 éves korcsoport 34%-a). A 2007-ben végzettek körében lefolyta-
tott vizsgálat adhatja meg számunkra a választ erre a jelenségre:21 ezek alapján – három évvel a 
végzés után – a Budapesten végzettek 50%-a él a fővárosban, de 73%-a dolgozik itt. A legtöbb 

21 Bár a statisztikai adatforrásoknál két évvel később végzett évfolyamokról van szó, a tendencia iránya nem változhatott néhány 
év alatt.
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budapesti végzett közül a legtöbben Pest megyében élnek, 10%, de ennél jóval alacsonyabb a 
Pest megyében dolgozók száma (6%). A lakóhely és munkahely összevetésének megyei elosz-
lása megerősíti az agglomerációs, illetve szuburbanizációs hatás létét: a Pest megyei lakóhellyel 
rendelkezők 50%-a dolgozik a fővárosban, ez a Budapesten munkahellyel rendelkezők közel 
10%-a. Tehát a felvettek, a képzőhelyek, illetve diplomások megyei arányának vizsgálata során 
tapasztalt Pest megyei és fővárosi, némileg egymással ellentétes tendenciák egy, Budapest köz-
igazgatási határait átlépő, de egyazon agglomerációs, illetve szuburbanizációs jelenségleképe-
ződésének tekinthetőek, amely a lakóhely és munkahely nagyobb eltéréséből adódik. 
 Mindez jelzi, hogy a főváros – elsősorban a Budapesten koncentrálódó felsőoktatási intéz-
ményrendszernek köszönhetően jóval több hallgatót képes fogadni, mint ahányan arányaiban 
helyi lakosok, azonban ennek a többletnek a nagy részét meg is tartja. Tekintettel arra, hogy 
2005-ben a fővárosban élő felvettek több mint 80%-a Budapestre nyer felvételt, és vélhetően 
a fővárosból vidékre bekerültek közül sem mindenki tér vissza a fővárosba, megállapítható, 
hogy a felvettek budapesti 20%-os arányához képest a végzés után itt maradó 33,6% közötti 
különbség nagy része vidéki származású diplomások fővárosban történő maradásából adódik. 
Mindez tehát azt is jelenti, hogy a vidékről a fővárosba érkező hallgatók hozzávetőleg 15%-a 
Budapesten marad a diplomaszerzés után. 
 A fentiek megerősítik az egyes régiók gazdasági teljesítménye és a régió diplomás vonzó, 
illetve megtartó képessége közötti szoros összefüggést, azaz a magasabb gazdasági mutatókkal 
rendelkező régiók jobban meg tudják tartani, illetve erősebben vonzzák a fiatal diplomásokat, 
mindezt – mint azt fentebb láttuk – nagyban meghatározza az adott régióban található képző-
helyek száma. A gazdasági fejlettség, illetve az ebből adódó kedvező diplomás munkaerő-piaci 
helyzet diplomásokra gyakorolt hatását erősíti az alábbi összevetés is: adott évben egy régió 
értelmiségmegtartó képességét a felvettek és az ott élő 24–29 év közötti diplomások arányával 
mérve, meglepően hasonló trendvonalat kapunk, mint az adott régió gazdasági mutatója.

6. ábra. Felvettek/diplomások aránya és a regionális GDP/országos átlag aránya régiók szerinti eloszlás-
ban, 2005
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A Diplomás kutatás 2010 adatai alapján tudjuk vizsgálni a diplomások területi elhelyezkedését 
képzési területenként, ebből jól kivehető régiós, illetve képzési profilok rajzolódnak ki. A leg-
szignifikánsabb eltérés és a legnagyobb szórás az egyes régiók között a gazdaságtudományokra 
jellemző: a Közép-magyarországi régió kiemelkedik a régiók között, hisz több mint minden 
második gazdaságtudományok képzési területen végzett itt él, szemben azokkal a kevésbé fej-
lett régiókkal, ahol viszont épp a gazdaságtudományok képzésen részt vevők számaránya a 
legkisebb a többi végzetthez képest, ilyen a Dél-dunántúli, Észak-magyarországi és az Észak-
alföldi régió. Jól látható a gazdaságtudományok képzés nagyvárosi és közép-magyarországi 
túlsúlya, ezen belül is erős Budapest centrikussága, mindez magyarázható a képző intézmények 
területi elhelyezkedésével és gazdaságtudományok képzést elvégzők számára elérhető munka-
lehetőségekkel. A gazdaságtudományok képzési terület fővárosi nagyobb létszámú és magasabb 
presztízsű intézményei jóval nagyobb arányban vonzanak távolabbi területekről hallgatókat, 
mint a kisebb fővárosi gazdasági főiskolák, vonzáskörzetük tehát országosnak tekinthető. Ha 
ehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy ebben a régióban és képzési területen kiemelkedően ma-
gas azoknak az aránya, akiknek az esetében a jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a 
diplomaszerzés helye ugyanazon a településen van, következik, hogy a fővárosi gazdasági kép-
zést nyújtó intézmények jelentős számban vonzanak vidékről hallgatókat, akik a kedvezőbb, 
végzettségüknek megfelelő foglalkoztatási lehetőségekkel élve a fővárosban helyezkednek el. 
 Az országos átlagot meghaladó mértékben, a végzettek több mint 30%-a lakik a Közép-ma-
gyarországi régióban az informatika (33%), jogi és igazgatási (32,7%), valamint bölcsészettu-
domány (30,3%) képzési területeken. Ezen területek végzettjei (az adott szakmák munkahelye-
inek sajátosságai miatt) számára elsősorban a nagyobb városok nyújtanak munkalehetőséget, 
ugyanakkor mindhárom képzési terület esetében a felsőoktatási intézmények nagyfokú buda-
pesti koncentrációja figyelhető meg: az informatika képzési területen a hallgatók közel 80%-a, 
a jogi és igazgatási területen 40%, míg a bölcsészettudomány területen 33% tanul Budapest, 
illetve Pest megyében. 
 A Közép-dunántúli régióban élő diplomások létszámát vizsgálva leginkább szembetűnő, 
hogy a műszaki végzettségűek 16%-a él ebben a régióban, amely arány a legmagasabb a régió-
ra vonatkozóan a többi képzési területhez képest. Ugyanakkor a Pannon Egyetem Mérnöki 
és Műszaki Informatikai Karát leszámítva nincs a régióban más jelentősebb műszaki képzést 
nyújtó intézmény, 2007-ben a műszaki területeken tanulók mindössze 5%-a tanult a Közép-
dunántúli régióban. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a műszaki, mérnök területről je-
lentős számban érkeznek más régióból ide diplomások, a településtípus szerinti eloszlást is 
vizsgálva leginkább a régió megyei jogú városaiba, Székesfehérvárra, Veszprémbe, Tatabányára 
vagy Dunaújvárosra, elsődlegesen munkalehetőséget keresve. 
 A Nyugat-magyarországi régió szintén a műszaki végzettségű diplomások magas számával 
tűnik ki, a Közép-magyarországi régiós aránytól épphogy lemaradva – az összes többi régiónál 
jóval magasabb 22%-os arányt ért el. Itt a mérnöki, diplomás műszaki pályák elérhetősége 
mellett az is megfigyelhető, hogy viszonylag magas – elsődlegesen a Széchenyi István Egye-
tem mérnöki profiljának következtében – a műszaki képzési területre járó hallgatók aránya 
is (16,5%), szintén meghaladja a többi régiós arányt, kivéve a Budapestet is magában foglaló 
Közép-magyarországi régiót. A többi, kevésbé fejlett régióban (Dél-Dunántúl, Észak-Magyar-
ország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) az egyes képzési területi arányok kiegyenlítettebbek. Közös 
jellemzőjük ezen régiókban, hogy a diplomások közül a gazdaságtudományok képzési terüle-
tek valamely szakán végzettek képviseltetik magukat a legkevésbé (Dél-Dunántúl és Észak-Ma-
gyarország 6,1%, Észak-Alföld 9,1%, Dél-Alföld 9,4%, míg az országos arány 23%). 
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 Az egyes felsőoktatási szakterületekre bekerülők térbeli koncentráltságának mértékét ma 
sem csak a gazdasági igények vagy a régió munkaerőpiacának elvárásai határozzák meg, hanem 
a képzőhelyek földrajzi elhelyezkedése és a bennük folyó oktatás szakterületének sajátosságai. 
Utóbbi szempont alapján pedig a vidéki főiskolák többsége – az agrár- és a pedagógusképzést is 
ideértve – a legerőteljesebben „távolságfüggő” intézmények közé tartozik:22 elsődlegesen csak a 
képzőhely közelében élők számára „érdekes”, ugyanakkor ezen keresztül egyszersmind „értel-
miségmegtartó” szerepe van. A nagy tudományegyetemekkel szemben, ahova az adott régión 
túlról nagyobb arányban jelentkeznek, a főiskolák inkább szűkebb területről merítenek.23 Így 
a felsőfokú végzettségben mutatkozó területi egyenlőtlenségek csökkentésében igen fontos, 
pozitív hatású intézményekről van szó.
 Azokon a képzési területeken, ahol döntően az állami intézményrendszer biztosít mun-
kalehetőséget, ilyen a pedagógusképzés, az orvos- és egészségtudomány és részben a termé-
szet- társadalomtudomány képzési területek, kevésbé figyelhető meg közép-magyarországi 
koncentráció. Követve az alsó- és részben a középfokú oktatási és egészségügyi intézmény-
rendszer kiegyenlítettebb területi elhelyezkedését ezeken a területeken jóval kisebb különbsé-
gek fedezhetők fel a diplomások lakhelyének, regionális eloszlását illetően. A legkisebb szórás 
a pedagógusképzésben végzettek lakhely szerinti elhelyezkedésére jellemző. A fentiek mellett 
elsődlegesen a munkalehetőségek szűkösségével magyarázható, hogy a Közép-magyarországi 
régióban jóval kisebb az agrárdiplomás végzettségűek aránya, 20% körüli, jóllehet a hallgatói 
statisztikák szerint minden 4. agrártudományi képzésre járó egyetemista vagy főiskolás a Kö-
zép-magyarországi régió valamely intézményébe jár. 
 Az Alföld területét jórészt kitevő Észak-alföldi és Dél-alföldi régiókban rendelkezik lakhely-
lyel az agrár végzettségűek közel fele (43%, ebből Észak-Alföld 23, Dél-Alföld 20%). A térség 
hagyományos mezőgazdasági jellege mellett számos agrár képzést biztosító felsőoktatási intéz-
mény található a régióban, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely, 
Szarvas és Mezőtúr felsőoktatási intézményeibe jár a hallgatók harmada. Mindez azt is jelzi, 
hogy az alföldi térség egyetemei és főiskolái nem tudják biztosítani a megfelelő létszámú diplo-
más agrár szakembert, és – elsődlegesen a Közép-magyarországi régió intézményeiből érkeznek 
további felsőfokú végzettségű szakemberek ebbe a két régióba. 

22 Telebisz E. (2007): Az egyetemi felsőoktatás térszerkezetének modellezése. In: Bakonyi I. –Rechnitzer J. –Solt K.–Losoncz M. 
(szerk.): Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása. SZIE, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola

23 Kasza G.–Kovács B. (2007): „Honnan hová?”A felsőoktatási felvételi jelentkezések területi jellegzetességei kilenc alapszak ese-
tében (2006, 2007). In: Felsőoktatási Műhely 2007/1. 73–82.
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7. ábra. A 2007-ben végzettek lakóhely szerinti regionális eloszlása képzési területenként, 2010
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Településtípus szerinti megoszlás

A diplomások regionális eloszlását vizsgálva feltételezhető tehát, hogy a felsőfokú végzettséget 
szerzők felsőoktatási tanulmányainak megkezdését megelőző lakóhelye mellett a későbbi lakó-
hely megválasztásában döntő szerepe van a képzőhely földrajzi elhelyezkedésének és munka-
erő-piaci lehetőségeknek. Mindezek alapján hipotézisünk szerint a diplomások jóval nagyobb 
arányban élnek, illetve dolgoznak azokon a településeken, ahol mind a képzőhelyek előfordu-
lása, mind a diplomás munkalehetőségek is nagyobb számban vannak jelen. A felsőoktatási 
képzőhelyek elsődlegesen a megyeszékelyeken, illetve megyei jogú városokban (50,1%) és a 
fővárosban (36,3) koncentrálódnak, azaz a képzőhelyeknek csak a 14%-a van kisebb városok-
ban, 1%-ban pedig községben (Piliscsaba). A foglalkoztatottsági mutatók, valamint az átlagos 
jövedelmi helyzet mind a teljes népesség, mind a diplomások körében a fővárosban a legkedve-
zőbbek, ennél valamivel kevésbé jók a megyei jogú városok mutatói, míg a kisebb városokban 
rosszabb, a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci és jövedelmi helyzet pedig falvakban van.24

 Mindezek alapján feltételezhető, hogy a diplomások jóval nagyobb arányban élnek a na-
gyobb városokban, mint a községekben, a 8. ábra jól mutatja a 15 évnél idősebb népesség 
településtípusonkénti eloszlásához képest a diplomások lakóhely szerinti eloszlásának városok 

24 KSH: Mikrocenzus, 2005
 Tóth I. J. –Várhalmi Z. (2010): Diplomás pályakezdők a versenyszektorban. In: Educatio 2010/3. 419–432.
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felé történő eltolódását. A diplomások számát illetően Budapesten és a községekben szinte 
ugyanolyan arányú, de fordított tendencia figyelhető meg: míg a népesség harmada falvakban 
él, addig a diplomások körében ez az arány csak ennek kétharmada, addig Budapesten, ahol a 
15 évnél idősebb népesség 17%-a él, a diplomások aránya 25%. Hasonló az arány a diplomá-
sok arányát tekintve a megyei jogú városokban és a kisebb városokban, valamivel magasabb 
mindkét településtípuson belül a diplomások aránya. 

8. ábra. A 15 évnél idősebb és a diplomások lakóhelye településtípus szerinti eloszlásban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft., KSH 

A képzési területek között is nagy különbségek vannak a diplomások településtípus szerin-
ti eloszlását tekintve, ami sok esetben követi a regionális eloszlás során tapasztalt eltérése-
ket. A végzettek elhelyezkedésére erős fővárosi koncentráció jellemző gazdaságtudományok 
képzés területen, ennél kisebb mértékű, de budapesti dominancia jellemző a jogi és igazgatási, 
az informatika és a bölcsészettudomány képzési területeken, míg regionálisan és településtípust 
tekintve kiegyenlítettebbek a pedagógusképzés, az agrár, és különösen a természettudomány 
képzési területeken diplomát szerzettek elhelyezkedési adatai. A diplomások átlagos telepü-
léstípusonkénti eloszlásától markánsan különbözik a gazdaságtudományok képzési területen 
végzettek megoszlása, itt erőteljes fővárosi koncentráció figyelhető meg, a gazdaságtudomá-
nyok képzési terület végzettjeinek profilja tehát jellegzetes „közép-magyarországi nagyvárosi” 
jellegűnek tűnik. A képzési területen megfigyelhető nagyfokú fővárosi koncentráció mind a 
kedvező munkaerő-piaci adottságokkal, mind a képzési terület nagyfokú fővárosi koncentrá-
ció jával magyarázható. (A képzési terület képzési helyeinek 58%-a található a fővárosban.) 
 A jogi és igazgatási, az informatika és a bölcsészettudomány képzési területeken találunk 
még a fővárosban az átlagnál több diplomást. A fővárosban ugyanakkor a legkisebb arányban a 
pedagógusképzés és az agrár képzési területen végzettek találhatóak meg, viszont a községek-
ben éppen ez a két képzési területhez tartozó diplomások aránya a legmagasabb. 
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2. táblázat. Lakóhely településtípusa képzési területenként

főváros
vidéki megye-

székhely
egyéb város község

agrár 13,3% 19,9% 37,5% 29,4%

bölcsészettudomány 26,6% 21,4% 32,8% 19,6%

gazdaságtudományok 46,3% 18,6% 20,5% 14,2%

informatika 25,4% 26,1% 29,0% 19,2%

jogi és igazgatási 26,1% 28,8% 30,6% 14,5%

műszaki 17,3% 28,4% 31,9% 22,4%

orvos- és egészségtudomány 14,9% 26,7% 37,4% 21,1%

pedagógusképzés 9,3% 21,3% 39,6% 29,8%

társadalomtudomány 16,6% 20,3% 38,8% 23,5%

természettudomány 20,8% 27,1% 27,1% 24,9%

lakóhely átlag 25,4% 22,9% 30,6% 20,3%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha ugyanezeket az adatokat munkahely településtípusa szerinti eloszlásban is vizsgáljuk, jól 
látható egy további eltolódás a főváros, illetve a nagyobb városok felé: míg lakóhelyét tekintve 
a diplomások 25,4%-a élt a fővárosban, ezzel szemben már 30,3%-uknak van a munkahelye 
is Budapesten. A gazdaságtudományok képzésen végzettek „urbánus” jellegét mutatja, hogy 
mind lakóhely, mind munkahely szempontjából leginkább a fővárosban és a megyei jogú vá-
rosokban fordulnak elő , 4 gazdasági végzettből 3 ezen települések egyikén dolgozik, s közülük 
kerül ki arányaiban a legkevesebb munkavállaló falun is. 
 A községek értelmiségmegtartó szerepének problematikáját jelzi, hogy míg a diplomások 
15,8%-a él falun, addig csak közel 10%-uk (9,6) tud ugyanitt munkát találni. Képzési terüle-
tenként vizsgálva a lakó- és munkahely településtípus szerinti eloszlását, az informatika terüle-
ten végzettek esetében található a legnagyobb „elcsúszás” a lakó- és munkahely településtípusa 
között. Míg 25,4%-uk lakik Budapesten, a fővárosban dolgozik 34,7%-uk, addig közel min-
den ötödik (19,2%) diplomás informatikus lakik falun, de csak minden huszadiknak (5,2%) 
van itt munkahelye. Vélhetően nagyobb számban lehetnek körükben az ingázók, illetve akik 
a kötetlenebb és kevésbé helyhez kötött munkavégzési lehetőséget kihasználva kiköltöztek a 
városból egy-egy kisebb településre, megtartva a városhoz kötődő munkahelyet. Hasonló, de 
kevésbé nagy különbségek figyelhetők meg a falun élő műszaki, illetve orvos- és egészségtu-
domány képzési területeken végzettek körében, a munkavégzés nagyobb településhez kötött 
jellege miatt jóval kisebb arányban van a községekben munkahelyük, de 50%-al kevesebb még 
az agrárvégzettségűek falusi munkahelyeinek aránya az ott élő agrár diplomások arányánál 
is. Az adatok alapján is egyértelmű, hogy a magyarországi községek – szinte bármely képzési 
területen – a diplomások jó része számára nem jelentenek valós megélhetési, munkaerő-piaci 
perspektívát. Kivételt ez alól a döntően alsó fokú oktatási intézményben elhelyezkedő pedagó-
gusképzés terület végzettjei jelentenek, itt alig van különbség a községben élők (29,8%) és az 
ott munkát vállalók (24,2%) aránya között. 
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3. táblázat. A munkahely településtípusa képzési területenként

főváros
vidéki megye-

székhely
egyéb város község

 agrár 16,1% 27,1% 37,5% 19,0%

bölcsészettudomány 29,9% 28,4% 31,1% 10,6%

gazdaságtudományok 52,7% 22,8% 18,1%   5,0%

informatika 39,7% 35,2% 19,2%   5,2%

jogi és igazgatási 34,7% 36,0% 22,0%   7,0%

műszaki 25,6% 37,7% 30,4%   5,6%

orvos- és egészségtudomány 19,7% 35,1% 38,2%   6,7%

pedagógusképzés 13,2% 25,3% 36,8% 24,2%

társadalomtudomány 19,3% 28,6% 37,7% 14,2%

természettudomány 24,0% 34,4% 25,3% 15,8%

munkahely átlag 30,3% 28,6% 27,2%   9,6%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A diplomások településtípus szerinti eloszlását vizsgálva, érdemes összevetni a képzési terüle-
tek tendenciáit a 2007-ben végzettekre leginkább jellemző évek oktatási statisztikai és felvételi 
adataival, abból kiindulva, hogy a lemorzsolódás nem jelent számottevő különbséget képzési 
területek vagy régiók között. Korábbi felvételi adatok alapján25 az agrár, illetve pedagógus-
képzésbe többen jelentkeznek községekből, míg a természettudomány, társadalomtudomány 
szakok esetében közel azonos a falvakból és a városokból jelentkezők aránya. A képzési helyek 
koncentrációja és a későbbi munkalehetőségek városi dominanciája lehet az oka a község-
ből érkező műszaki, jogi és igazgatási képzést végzők nagyobb mérvű földrajzi mobilitásának: 
a falvakból nagyobb arányban jelentkeznek műszaki, jogi és igazgatási képzésre, azonban a 
későbbi életpálya során a községekben már az átlagnál kevesebben élnek, illetve dolgoznak. 
A gazdaságtudományok képzésben részt vevők már eleve nagyobb arányban jönnek kisebb 
településekről, így ez – párosulva a szakmacsoport városokhoz kötődő foglalkoztatási lehetősé-
geivel – együttesen idézi elő az ezen a képzési területen végzettek nagyfokú nagyvárosi, fővárosi 
koncentrációját. 

Képzési hely és munkahely

Mivel a Diplomás kutatás 2010 során rendelkezésre álló adatok csak a diploma utáni helyvál-
toztatás tényének vagy hiányának, földrajzi – és nem társadalmi, mobilitási – irányának meg-
állapítására szorítkozhatnak kvalitatív adatok hiányában a helyváltoztatás okáról nem tudunk 
semmit, ezért nem minden esetben egyértelmű az sem, hogy a képzési hely és a végzés utáni 
lakóhely települése közötti eltérés földrajzi mobilitásnak minősíthető-e, hiszen nincs informá-
ciónk a képzés ideje alatti lakóhelyről. (Bár a képzési hely és a lakóhely eltér, azonban nem 
tekinthető például földrajzi mobilitásnak, ha valaki „a” település állandó lakosaként, és adott 
esetben ugyanott munkát vállalóként „b” településen – akár levelező – tagozatosként szerez 
diplomát, miközben lakóhelye és munkahelye továbbra is „a” település maradt. Ezzel szemben 

25 Kiss P. (2008): A falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. In: Felsőoktatási Műhely 2008/1. 45–59.
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azon esetekben – annak ellenére, hogy a képzési hely és a lakóhely megegyezik – már migráció-
ról beszélhetünk, ha valaki a végzés után a korábbi lakóhelyéről költözik a képzési hely telepü-
lésére. Hasonló migrációs jelenségnek tekinthető, ha a képzési hely egyben a korábbi lakóhely 
települése, majd a végzett a diplomaszerzés után költözik más településre. 

A képzési hely „elhagyása” mögött több tényező együttes hatása lehet, ezek két nagyobb cso-
portra oszthatók: 
a)  ún. „objektív” okok, ösztönzők: munkaerő-piaci, jövedelmi előnyök
b)  ún. „szubjektív” egyedi okok, ösztönzők: születési hely, illetve a családi kapcsolatok, rokon-

ság földrajzi elhelyezkedése; tanulmányi életút: középiskola, érettségi helye, diplomaszerzés 
helye; magánéleti okok: társas kapcsolatok, pl. szuburbanizáció, életmódváltás, kulturális 
fogyasztás. 

A képzési hely „elhagyása”, azaz a képzési hely és a későbbi lakóhely közötti eltérés háromféle 
módon is magyarázható: 
•  Egyszerre lehet „visszatérés” a korábbi életszakasz (középiskolai tanulmányok, vagy az előt-

ti időszak) településére, ez esetben speciális munkaerő-piaci ösztönzők (elérhető munka-
helyek helyhez kötöttsége, pl. agrár, alsó fokú pedagógiai munkahelyek) szubjektív okok, 
családi kötődések állhatnak a háttérben. 

•  „Elvándorlás” a korábbi életszakasz településéről, itt a helyváltoztatás olyan jelentős emberi 
tőke beruházás,26 azaz a korábbi élettér feladása, amely mögött legtöbb esetben – egyedi 
okok mellett – strukturális szinten jelentős munkaerő-piaci, jövedelmi előnyök lehetnek. 

•  „Továbbvándorlás” a korábbi életszakasz, a felsőoktatási tanulmányok után egy harmadik 
(vagy sokadik) földrajzi térségbe történő lakóhelyváltás. Itt is inkább a vélt munkaerő-okok 
dominálhatnak. 

A képzési hely és a későbbi lakóhely egyezése is több okkal magyarázható: 
•  „Helyben maradás”, azok esetében figyelhető meg, akik ugyanazon településen (kistérség-

ben) rendelkeznek állandó lakhellyel, ahol korábban végeztek, ez egyaránt magyarázható 
szubjektív, családi okokkal és munkaerő-piaci előnyökkel.  

•  „Bevándorlásnak” tekinthető azok helyváltoztatása, akik más településről érkeztek a felső-
oktatási tanulmányaik előtt, de a lakóhelyük a képzési hellyel azonos maradt. 

A lezajlott adatfelvétel nem ad információkat a képzési hely és lakóhely közötti váltások okai-
nak, motivációinak vizsgálatára. Ugyanakkor a képzési hely és a munkavégzés helyszínének 
azonos volta vagy eltérése jól jelzi egy-egy térség (település, megye, régió) „értelmiségmegtartó” 
képességének mértékét. Szükséges tehát vizsgálni, hogy a képzési hely és a munkahelyegyezés, 
illetve váltás milyen változók esetén mutat szignifikáns eltéréseket. 

Elemzésünk szerint a végzettek jelentős része, 55,8%-a a képzési helytől eltérő helyen talál 
új munkahelyet. Ebből azonban a választ adók 8%-a volt olyan, aki úgy nyilatkozott, hogy a 
képzési hely vonzáskörzetében talált munkahelyet. 

26 Kertesi G. (1997) A gazdasági ösztönzők hatása a népesség földrajzi mobilitására 1990 és 1994 között (Település- és körzetszin-
tű elemzés.): Esély.
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9. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha régiónként vizsgáljuk a képzési hely és munkahely eltérését, jól látható, hogy a Közép-ma-
gyarországi régió ebben a tekintetben is „kilóg a sorból”, hiszen az itt végzettek háromnegyede 
nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye – ami döntően Budapest – egyazon településen van, mint 
ahol egyetemre vagy főiskolára járt. Az összes többi régióban 25–35% között volt azok aránya, 
aki ugyanígy nyilatkoztak, mindez azt jelzi, hogy a vidéki felsőoktatási intézményekben diplo-
mát szerzők közül a többség más településen talál munkát. 

10. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye, régiók szerinti eloszlás-
ban

Közép- 
Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak- 
Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

0                     20                    40                    60                    80                  100
százalék

75,0%

26,0%

29,1%

35,4%

27,3%

33,3%

24,8%

8,4%

8,9%

7,5%

6,8%

9,1%

11,5%

6,6%

65,0%

61,1%

56,7%

65,9%

56,8%

63,0%

18,4%

0,7%

0,8%

0%

0,4%

0,9%

0,6%

0%

igen, ugyan-
azon a telepü-
lésen

nem, de közel, 
a közvetlen 
vonzáskörze-
tében

nem, máshol

nem a munka-
végzésemnek 
nincs állandó 
helyszíne

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Településtípus szerint vizsgálva a végzés helyén vagy másutt történő munkavállalást, már jól  
látható, hogy a közép-magyarországi kiugró regionális adat valójában egy nagyon erős Buda-
pest-centrikusságot takar. A fővárosban, a másik két, felsőoktatásban jellemzően érintett tele-
püléstípushoz képest, jóval nagyobb a diplomások kötődése a végzés helyéhez. Az itt végzettek 
70%-a Budapesten vagy vonzáskörzetében talált munkát, szemben a megyei jogú- és egyéb 
városokban, ahol ugyanez a mutató alig 40%. Mindez megerősíti azt, hogy a budapesti egye-
temi vagy főiskolai tanulmányok a legtöbb diplomás esetében tartós vagy akár végleges ott 
tartózkodást („végállomás”) eredményez, addig a vidéki felsőoktatási intézmények inkább csak 
„átszállást” biztosítanak az ott végzettek számára, s nagyobb részük máshol keres munkát, mint 
ahol végzett.

11. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye a végzettség megszerzé-
sének településtípusa szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Képzési területenként vizsgálva a végzés helyének, illetve a munkahely egyezésének arányát, 
jól látható, hogy a nagyobb városokba és a fővárosba leginkább koncentrálódó gazdaságtudo-
mányok és informatika képzési terület végzettjei maradtak leginkább helyben a végzés után. 
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy ezen képzési területek képzési helyei egy-két kivételtől 
eltekintve szinte csak ezeken a településtípusokon fordulnak elő (fővárosi és megyei jogú vá-
rosokban meglévő képzőhelyek aránya: gazdaságtudományok: 90%, informatika: 98%), ak-
kor nyilvánvalóan ezen két képzési terület diplomásai kötődnek leginkább mind a végzettség, 
mind munkahely szempontjából a megyei jogú városokhoz, illetve Budapesthez. Mindezekkel 
szemben a pedagógusképzés területen találkozunk diplomaszerzés és munkahely között a leg-
nagyobb földrajzi helyváltoztatással, annak ellenére, hogy ez a képzési terület rendelkezik az 
egyik legkiterjedtebb képzési hálózattal, nyilvánvaló, hogy területi szempontból ez a képzési 
kínálat földrajzi értelemben meg sem közelíti a domináns munkahelytípust jelentő iskolai há-
lózat területi szórtságát. A felsőbb tagozatos tanári pálya utánpótlását biztosító társadalom- 
és természettudomány képzési területen hasonló okokra vezethető vissza a nagyobb mértékű 
helyváltoztatás a diplomaszerzés után, míg az agrár és orvos- és egészségtudomány képzés 
esetében a képzési paletta nagyobb koncentrációja miatt vannak többen, akik a képzési helytől 
távolabb vállaltak munkát. 
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12. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye, képzési területi eloszlásban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A lakóhely és munkahely 

A 1990-es évek elején végbement társadalmi-gazdasági folyamatok a gazdaság szerkezetén túl-
menően a munkahelyek struktúrájában is jelentős változást idéztek elő. A nagy létszámot fog-
lalkoztató munkahelyek (főként ipari üzemek) bezárásával az ország egyes vidékein beszűkül-
tek a munkalehetőségek, sok esetben a munkaerő-kínálat meghaladja a keresletet. E folyamat 
következtében a munkavállalók az adódó munkalehetőség elfogadásakor a kényelmi szempon-
tokat (például az utazás minőségét, a nem túl hosszú utazási időt) háttérbe sorolják, amit a nép-
számlálási adatok is alátámasztanak. 2001 és 2005 között a foglalkoztatottak számának 4%-os 
növekedése mellett az ingázóké ennél jóval nagyobb mértékben – 11%-kal – emelkedett. Az 
országos mértéket meghaladóan az Észak-alföldi régióban és Közép-Magyarországon nőtt az 
ingázók száma, a Dunántúli régiókban viszont az átlagnál kisebb mértékű volt a növekedés. 
A Nyugat-dunántúli régióban például a foglalkoztatottak 0,4%-os csökkenése mellett az ingá-
zók száma 8%-kal nőtt, ezzel szemben a lakóhelyükön munkát vállalóké 5%-kal mérséklődött. 
E nagyarányú növekedést azonban nem csak a gazdasági változások okozták. Az utóbbi évek-
ben a szuburbanizáció következtében a nagyvárosok vonzáskörzetéhez tartozó településekre 
sokan kiköltöztek, akiknek a munkahelye a városban maradt, így már ők is ingáznak a lakó- és 
a munkahelyük között. A fent említett folyamatok hatására 2005-ben a foglalkoztatottak közel 
harmada napi utazással jutott el munkahelyére. 
 A diplomások egy részének nem egyezik (eltérő kistérségben, vagy akár más megyében, 
régióban van) a lakóhelye és a munkahelye. A jelenség mögött hagyományosan a napi vagy 
hosszabb időtávú ingázás áll. Ez történhet kényszerű okokból (pl. nincs a lakóhelyen megfelelő 
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munkahely, lakóhelyen alacsonyabb ingatlanárak stb.) vagy önkéntes alapon (pl. szuburbani-
záció).27 
 A statisztikák szerint Közép-Dunántúlon ingáztak a legtöbben, itt a foglalkoztatottak több 
mint négytizede településéről napi utazással jutott el a munkahelyére. Ezzel szemben Dél-Al-
földön a dolgozók alig több mint ötöde ingázott. A fentiekhez hasonló tendenciákat mutatnak 
a „Diplomás kutatás 2010” erre vonatkozó adatsorai is: míg a Közép-magyarországi régióban 
3%-al többen dolgoznak mint élnek, addig a fővároshoz legközelebbi Közép-dunántúli régió-
ban – a jelentős számú budapesti munkavállaló miatt – viszonylag magas az ingázók száma. 
(Fejér megyei lakhellyel rendelkezők 18%-a, a Komárom-Esztergom megyeiek 12%-a dolgozik 
a Közép-magyarországi régióban.) Hasonlóan nagyobb arányú a lakhely és a munkahely kü-
lönbsége az Észak-magyarországi régióban, itt is nagyrészt a fővárosi, illetve környéki munka-
vállalás – legtöbbször ingázással járó munkavállalás – az oka a kevesebb helyi munkavállaló-
nak. (A Nógrád megyei diplomások 19, a Heves megyeiek 16%-a dolgozik Budapesten vagy 
Pest megyében, de még a Borsod-Abaúj Zemplén megyeiek közül is minden tízedik diplomával 
rendelkező „feljár” a Közép-magyarországi régióba dolgozni. Ez utóbbi esetben vélhetően he-
tenkénti, vagy kevésbé gyakori ingázásról, egyfajta kétlaki életmód kialakításáról lehet szó.) 
Részben a fővárostól való nagyobb távolsággal is magyarázható, hogy a déli országrészre ugyan-
akkor kevésbé jellemző az ingázás, ezen megyék mindegyikében 90% felett van az ugyanott 
munkát találó felsőfokú végzettek száma a megyében élő diplomások számához képest. (Ezzel 
szemben ugyanez a mutató a legalacsonyabb, 73% Nógrád megyében, azaz 100 ott élő diplo-
másból csak 73-nak van ugyanebben a megyében munkahelye.) 

13. ábra. A diplomások lakóhelye és munkahelyének helyszíne regionális eloszlásban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Jóval több diplomásnak van munkahelye Budapesten és a megyeszékhelyeken, mint ahányan 
ott laknak. Ugyanez a helyzet pont fordított a községekben, itt többen élnek, mint ahány vég-
zettnek ott a munkahelye van. Ugyanakkor képzésterületi szempontból nincs releváns különb-
ség a munkahely és lakóhely távolsága vonatkozásában, a 3. táblázatban szereplő adatokkal 
összhangban az informatika képzési területen végzettek körében a legnagyobb arányú az el-
térés, míg a helyi munkalehetőségeket leginkább biztosító pedagóguspályákon (pedagógus-
képzés és természettudomány képzési területen végzettek) van a legközelebb a lakóhely és 
munkahely. 

27 Szabó P. (1998): A napi ingázás kérdésköre a kilencvenes években Magyarországon. In: Tér és társadalom 1998/4. 69–89.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

152

Összefoglalás

A területi különbségek Magyarországon nemcsak az egyes régiók gazdasági fejlettsége, vagy 
foglalkoztatási, jövedelmi helyzetének különbségeiből adódnak, hanem – ezzel szoros össze-
függésben – az iskolázottság terén is jelentős differenciálódás figyelhető meg a térségek között. 
Az ország sajátos társadalmi-történeti fejlődése következtében azonban a területi különbségek 
mellett jelentős, karakteres eltérés figyelhető meg az egyes településtípusok társadalmi ösz-
szetételében is. Mindezt jól tükrözi a diplomások földrajzi eloszlása, régiók és településtípu-
sok között: azokban a fejlettebb Közép-magyarországi és Dunántúli régiókban, illetve főleg 
városokban van több végzett hallgató, ahol jobbak a gazdasági, munkaerő-piaci lehetőségek. 
A diplomások földrajzi eloszlását a munkaerő-piaci lehetőségek mellett nagyban befolyásolja 
a képzési helyek térbeli eloszlása, ezek főleg a nagyvárosokban koncentrálódnak. Mindezek 
alapján megrajzolható az egyes régiók vagy településtípusok diplomásmegtartó képessége. Míg 
a kevésbé fejlett régiók, megyék több diplomás jelöltet (felvett hallgatót) adnak, mint amennyi 
diplomást visszakapnak, és a közepesen fejlettebb térségekben sikerül megtartani ugyan a dip-
lomások számát, addig a Közép-magyarországi régió, ezen belül is a főváros, nagyon erőteljes 
elszívó hatást gyakorol a diplomásokra, különösen a jellegzetes „városi” szakmákban, mint a 
gazdaságtudományok és informatika, és részben a jogi és igazgatási, illetve a bölcsészettudo-
mány képzési területeken. Kisebb részben a képzési kínálat, nagyobb részt a munkalehetőségek 
területi és településtípus szerint is kiegyenlítettebb volta miatt ugyanakkor az agrár és pedagó-
gusképzésben végzettek (ez utóbbiba sorolható a természet- és társadalomtudomány képzési 
terület egy része is) lakó- és munkahelyének területi elhelyezkedése is „szórtabb”: más képzési 
terület végzettjeihez képest jóval kisebb arányban élnek a Közép-magyarországi régióban és a 
fővárosban, illetve megyeszékhelyeken. A Közép-magyarországi régión belül Budapest vonzása 
egyértelmű, minden harmadik diplomás itt él, de még nagyobb fővárosi koncentráció figyelhe-
tő meg a diplomás munkahelyek tekintetében, ez részben a szuburbanizációval, részben azzal 
magyarázható, hogy munkalehetőségek hiányában jelentős számú, Pest megyétől is távolabb 
élő diplomás rendelkezik fővárosi munkahellyel, tehát a fővárosnak jelentős régión túli vonzása 
is van munkaerő-piaci szempontból. A vidéki egyetemekről és főiskolákról kikerülők jelentős 
részének távolabb van a munkahelye, mint ahol végzett, azaz a Közép-magyarországi régión 
kívül a vidéki felsőoktatási intézmények – köztük a nagyobb létszámú tudományegyetemek 
sem – tudnak érdemben közrejátszani az adott térség értelmiségmegtartó képességének növe-
lésében. Mindezek alapján – annak ellenére, hogy jelentős területi kiegyenlítődés zajlott le az 
elmúlt évtizedekben a felsőoktatási képzési kínálatban – a felsőoktatással együtt járó migrációs 
folyamatok inkább erősítik a területi különbségeket, mintsem közelítené egymáshoz a régiókat.  
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