
MÛHELY

Nem zet kö zi hall ga tói mo bi li tás a
ma gyar fel sõ ok ta tás ban

Õr si Gá bor

Jelen tanulmány célja bemutatni, hogy a bolognai képzési rendszer bevezetése óta miképpen
alakult a felsôoktatási hallgatói mobilitás Magyarországon, illetve ehhez kapcsolódóan milyen
fôbb nemzetközi tendenciák mutatkoztak meg a felsôoktatási szférában, melyek hatással lehet-
nek a magyar felsôoktatási mobilitási statisztikákra.

Alap ve tõ en há rom olyan for rás lé te zik, ame lyek adek vát ada to kat nyújt hatnak az elem zés hez:
a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Sta tisz ti kai Osz tá lya ál tal vég zett adat gyûj tés, a Tempus Köz-
ala pít vány fõ ként az Erasmus-programban va ló rész vé telt meg vi lá gí tó sta tisz ti kái és a Fel sõ ok ta -
tá si In for má ci ós Rend szer (FIR). A NEFMI ada tai ma guk ban fog lal ják a Tempus Köz ala pít vány
ne vé vel fém jel zett mo bi li tá si for má kat is, te hát adat bá zi sa eb bõl a szem pont ból össze tett –
ugyan ak kor az adat ke ze lés nem te szi le he tõ vé an nak adat bá zi son be lü li el kü lö ní té sét, hogy a ha -
zánk ba ér ke zõ hall ga tók mi lyen ke re tek kö zött vég zik ta nul má nya i kat. Le he tõ sé günk van vi -
szont a kép zé si tí pu sok sze rin ti el kü lö ní tés re. A ta nul mány a ren del ke zés re ál ló adat for rá sok
alap ján kü lön vizs gál ja a mo bi li tá si ten den ci á kat a li ne á ris kép zé si szer ke zet ma gyar or szá gi
meg je le né se óta el telt idõ szak ban. A Tempus Köz ala pít vány ál tal gon do zott sta tisz ti kák le he tõ vé
te szik az Erasmus-program ke re tei kö zött meg va ló su ló mo bi li tá si ten den ciák elem zé sét.

A NEFMI sta tisz ti kai adat szol gál ta tá sa alap ján a 2007/2008-as, a 2008/2009-es és a 2009/
2010-es tan évek re lá ci ó já ban mu ta tom be azon mo bi li tá si pa ra mé te re ket, ame lyek a Ma gyar or -
szá gon ta nu ló kül föl di hall ga tók szá mát je le ní tik meg ál lam pol gár sá guk sze rin ti bon tás ban. Az
ada tok va la men  nyi mun ka ren den ta nu ló hall ga tó ös  szes lét szám ára vonatkoznak.1 Az elem zés be
azon or szá go kat vo nom be, me lyek Ma gyar or szá gon ta nu ló hall ga tó i nak össz lét szá ma el éri a száz
fõt. Az ada tok va la men  nyi kép zé si for mát ma guk ba fog lal ják. A hall ga tói lét szám ok te hát az aláb -
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1 A bo lo gnai fo lya mat be ve ze té se és a je len leg még pár hu za mo san mû kö dõ, „ki fu tó” ha gyo má nyos kép -
zé sek okán a ta nul mány ban sze rep lõ szá mok lé nye gé ben va la men  nyi le het sé ges kép zé si for má ban ta -
nu ló hall ga tó ös  szes men  nyi sé gét je lö lik. En nek meg fe le lõ en a szá mok az aláb bi kép zé sek lét szám ada -
ta i ból áll nak ös  sze: fel sõ fo kú szak kép zés, fõ is ko lai szin tû kép zés, egye te mi szin tû kép zés, alap kép zés,
mes ter kép zés, osz tat lan kép zés, szak irá nyú to vább kép zés, va la mint a dok to ri kép zé sek (PhD, DLA).
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bi ak ra ter jed nek ki: fel sõ fo kú szak kép zés, fõ is ko lai szin tû kép zés, egye te mi szin tû kép zés, alap kép -
zés, mes ter kép zés, osz tat lan kép zés, szak irá nyú to vább kép zés, PhD- és DLA-képzések.

A bo lo gnai, li ne á ris szer ke ze tû kép zé sek be ve ze té se óta a NEFMI sta tisz ti kai adat gyûj té -
sé bõl há rom tan év ada tai áll nak ren del ke zé sünk re. Az elem zés ben ép pen ezért a 2006-os ada -
to kat már nem sze re pel te tem. A száz nál több hall ga tót „kül dõ” or szá gok szá ma nö ve ke dõ ten -
den ci át mu tat, me lyet a kö vet ke zõ áb ra hi va tott be mu tat ni. 2007/2008-as ada tok sze rint 22
or szág kül dött egyen ként 100 fõ nél több hall ga tót, ös  sze sen 14 307-et. Egy év vel ké sõbb a
„100-as lét szám nak” meg fe le lõ or szá gok szá ma már 26 volt, ami ös  sze sen 15 650 hall ga tót je -
len tett. A 2009/2010-es tan év ada tai sze rint már 27 or szág „tel je sí tet te” a szá zas szá mot, ami
ös  sze sen 16 777 hall ga tói lét szá mot ered mé nye zett (1. ábra). 

1. áb ra. A száz hall ga tó nál töb bet adó or szá gok szá ma és a hall ga tói lét szám ala ku lá sa

For rás: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Sta tisz ti kai Osz tá lya

Meg ál la pít ha tó, hogy a vizs gált há rom tan év ben az el sõ öt he lye zést ugyan azok az or szá gok
(Ro má nia, Szlo vá kia, Né met or szág, Uk raj na és Szer bia) ér ték el, oly mó don, hogy a kö zöt tük
lé võ sor ren dek ese té ben sem tör tént vál to zás. Az ezt kö ve tõ öt or szág vo nat ko zá sá ban ugyan ak -
kor tör tént né mi fluk tu á ció a sor ren dek te kin te té ben, Cip rus he lyé re pe dig az utol só vizs gált év -
ben Ni gé ria ke rült. Ha zánk ba a leg több hall ga tó Ro má ni á ból és Szlo vá ki á ból ér ke zik. Ezt kö ve -
ti Né met or szág, mely nek ese té ben két irá nyú ma gas mo bi li tá si fak tor ról be szél he tünk, hi szen
Ma gyar or szág ról az Erasmus-program ke re tei kö zött a leg több hall ga tó Né met or szá got vá laszt -
ja célországként. Uk raj na és Szer bia szin tén ten den ci ó zus mó don sok hall ga tót küld. A kör nye -
zõ or szá gok ból Ma gyar or szág ra irá nyu ló nem zet kö zi hall ga tói mo bi li tás ter mé szet sze rû en a
ma gyar aj kú kö zös sé gek ma gas szá má val van ös  sze füg gés ben. Az eu ró pai kon ti nen sen kí vül rõl
ér ke zõ hall ga tók ese té ben Irán és Iz ra el bi zo nyul a leg ak tí vabb kül dõ or szág nak, utób bi ese té -
ben ugyan ak kor az el múlt há rom év ben nem be szél he tünk fo lya ma to san nö vek võ hall ga tói lét -
szám ról, ami Irán ese té ben vi szont meg fi gyel he tõ. Az észak-eu ró pai ál la mok kö zül Nor vé gia és
Svéd or szág dom bo ro dik ki a sta tisz ti kák ból. Cip rus ese té ben né mi csök ke nés ész lel he tõ,
ugyan ak kor egy év ki vé te lé vel tart ja ma gát az el sõ tíz ál lam kö zött (1. táblázat).

A ren del ke zés re ál ló leg fris sebb ada tok alap ján ké szült di ag ram be mu tat ja, hogy a 2009/
2010-es tan év ben mely or szá gok ból ér ke zett száz nál több hall ga tó Ma gyar or szág ra (2. táblá zat).

16 777 hallgató
27 országból

15 650 hallgató 
26 országból

   14 307 hallgató 
22 országból

2007/2008

2008/2009

2009/2010
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Nemzetközi hallgatói mobilitás...

1. táblázat. A tíz leg több hall ga tót kül dõ or szág hall ga tói men  nyi sé gé nek ala ku lá sa 2007 és 2010 kö zött

For rás: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Sta tisz ti kai Osz tá lya

2. táblázat. A 2009/2010-es tan év ben Magyarországon ta nu ló kül föl di ál lam pol gár ok szá ma or szá gon kén ti
meg osz lás ban

For rás: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Sta tisz ti kai Osz tá lya

 391 gázsrogöröG 500 3 ainámoR

 291 gázsrozsorO 215 2 aikávolzS

Németorszá g 1 972 Vietnam 185 

 381 gázsrorÍ 284 1 anjarkU

 081 adanaK 583 1 aibrezS

 361 nápaJ 848 nárI

 951 gázsroaicnarF 808 learzI

 851 gázsroloynapS 837 aigévroN

 751 ainnatirB-ygaN 634 gázsrodévS

 651 aibárA-dúazS 933 airégiN

Törökország 323 Horvátország 136 

Amerikai Egyesült Államok 300 Ausztria 123 

811

16 777

gásasrátzöKiaeroK

Összesen

662surpiC      

   062 aníK

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Románia 3 133 3 264 3 005 

Szlovákia 2 178 2 357 2 512 

Németország 1 640 1 754 1 972 

Ukrajna 1 372 1 370 1 482 

Szerbia 1 310 1 320 1 385 

 848 696 975 nárI

 808 466 197 learzI

Norvégia 700 737 738 

Svédország 331 410 436 

 662 982 703 surpiC
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Rész le te sen a kép zé si for mák ról

Az egyes kép zé si tí pu sok kö zül a há rom vizs gált év te kin te té ben meg ál la pít ha tó, hogy az ér ke zõ
hall ga tók leg na gyobb ré sze alap kép zés ben vesz részt. A 3. táblázat be mu tat ja, hogy a Ma gyar or szá -
gon ta nu ló kül föl di hall ga tók mi lyen arány ban vesz nek részt az egyes kép zé si tí pu sok sze rin ti bon -
tás ban. Há rom év vi szony la tá ban meg ál la pít ha tó, hogy fo lya ma to san nö vek szik a Ma gyar or szág ra
ér ke zõ hall ga tók szá ma. En nél jó val na gyobb ará nyú nö ve ke dés jel lem zõ a mes ter kép zé se ken részt -
vet tek lét szá má ban , mely ugyan ak kor mes  sze el ma rad a BA/BSc kép zést vég zõk lét szá má tól. A két
utol só év kö zött a mes ter kép zés ben ta nu ló hall ga tók szá ma több mint meg há rom szo ro zó dott. Ará -
nyos nak mond ha tó a fel sõ fo kú szak kép zés re je lent ke zõk lét szá má nak éven kén ti nö ve ke dé se csak -
úgy mint a szak irá nyú to vább kép zé sen ta nu ló ké. Lét szá mát te kint ve a má so dik leg nép sze rûbb to -
vább ra is az osz tat lan kép zé si for ma, ami a ma gas szá mú or vos tan hall ga tó val ma gya ráz ha tó. A részt
ve võ hall ga tói lét szám ará nyo san nö vek szik. A ha gyo má nyos kép zé si szer ke ze tek meg szû né sé nek
ha tá sá ra a kül föl di hall ga tói lét szám is fo ko za to san csök ken éven te az egye te mi és a fõ is ko lai kép zé -
sek ese té ben is. A dok to ri kép zé sek ese té ben szin tén csök ke nés fi gyel he tõ meg.

3. táblázat. Kül föl di hall ga tók lét szá má nak ala ku lá sa há rom év és kép zé si for mák bon tá sá ban a száz hall -
ga tót kül dõ or szá gok re lá ci ó já ban

For rás: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Sta tisz ti kai Osz tá lya

Be ér ke zõ hall ga tók kép zé si te rü le ten ként

A Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Rend szer bõl ké szí tett szû ré sek alap ján meg ha tá roz ha tó, hogy mi -
lyen tren det kö vet a Ma gyar or szá gon ta nu ló külfüldiek kép zé si te rü le ten kén ti meg je le né sé nek
ala ku lá sa. A 4. táblázat három tan év vo nat ko zá sá ban mu tat ja be, hogy mi kép pen ala kul egyes
kép zé si te rü le te ken a kül föl di ál lam pol gár sá gú hall ga tók szá ma. Jól lát szik, hogy az or vos- és
egész ség tu do mány kép zé si te rü le ten ta nu ló hall ga tók lét szá ma ki emel ke dik a töb bi te rü let hez
ké pest, mes  sze felülmúlva a szin tén re le váns nak ne vez he tõ ag rár-, böl csé szet- és gaz dál ko dás -
tu do má nyok kép zé si te rü le tek kép zé se in részt ve võ hall ga tók men  nyi sé gét.

2007 2008 2009 

Felsõfokú szakképzés 125 167 200 

Fõiskolai szintû 2 166 1 304 489 

Egyetemi szintû 3 844 3 141 2 074 

Alapképzés 4 194 5 641 6 943 

Mesterképzés 36 220 707 

Osztatlan 3 124 4 414 5 603 

Szakirányú továbbképzés 341 343 369 

PhD/DLA 477 420 392 
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Nemzetközi hallgatói mobilitás...

4. táblázat. Ma gyar or szá gon ta nu ló kül föl di hall ga tók meg osz lá sa kép zé si te rü le ten ként

For rás: Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Rend szer (2011. jú ni us 15.)

Erasmus-program

Az Erasmus-program vo nat ko zá sá ban a Tempus Köz ala pít vány sta tisz ti ká i ból meg ál la pít ha tó,
hogy a Ma gyar or szág ról ki uta zó hall ga tók mely célországokat vá laszt ják azon or szá gok kö zül,
ame lyek hall ga tói a leg na gyobb arány ban ér kez nek Ma gyar or szág ra (5. táblázat). Jól lát szik,
hogy a köl csö nös ség leg ki emel ke dõb ben az Erasmus-programok ese té ben, Né met or szág gal
áll fenn, aho vá a ki uta zó ma gyar hall ga tók szá ma évek óta nö vek szik. A svéd or szá gi és nor vé -
gi ai – mely ál la mok szin tén nagy szám ban kül de nek hall ga tó kat Ma gyar or szág ra – köl csö nös
mo bi li tá si ak ti vi tás szin tén nö vek võ ten den ci át mu tat, ezek az or szá gok a vizs gált szem pont -
ból Né met or szág mö gött a má so dik és har ma dik he lyen áll nak.

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

 5701 709 738 rárgA

Bölcsészet udomány 964 967 911 

Gazdálkodástudományok 1 065 1 035 1 062 

 042 752 832 itelétiH

 315 926 337 akitamrofnI

 492 092 042 isátagzagi sé igoJ

Mû  256 085 405 ikazs

Mû  621 131 731 tezsév

Mûvészetközvet tés 7 21 33 

Orvos és egészségtudomány 3 085 3 322 3 866 

Pedagósusképzés 217 208 246 

 46 77 59 ynámoduttropS

Társadalomtudomány 451 587 624 

Természettudomány 354 311 274 
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5. táblázat. Magyarországról kiutazó Erasmus-hallgatók célországonként

Ma gyar or szág ról ki uta zó Erasmus-hall ga tók 
in téz mé nyen kén ti meg osz lá sa

A mo bi li tá si ten den ci ák nak egy ér tel mû en fon tos ele me a lét számará nyos sta tisz ti kák ké szí té se.
Ezek alap ján meg ha tá roz ha tó, hogy egy in téz mény ös  szes hall ga tói lét szá má hoz vi szo nyít va
mek ko ra arány ban le het nem zet kö zi mo bi li tás sal szá mol ni. Ilyen mó don nem azon ada to kat mu -
tat juk be, me lyek a leg ma ga sabb in téz mé nyi szá mo kat ad ják, ha nem le he tõ sé günk nyí lik a re la tív
ér té ke lés re. En nek meg fe le lõ en a leg ma ga sabb hall ga tói mo bi li tá si fak tor ral a Tempus Köz ala -
pít vány ada ta i  szerint a 6. táblázatban szereplô fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ren del kez nek.

A táblázat2 alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or szá gon leg na gyobb arány ban a mû vé sze ti
kép zé se ket foly ta tó, il let ve az ele ve nem zet kö zi el kö te le zett sé gû in téz mé nyek hall ga tói vesz nek
részt Erasmus-prog ram ban. Az ös  szes hall ga tói lét szám hoz vi szo nyít va mind ös  sze sen négy fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben be szél he tünk öt szá za lé kos nál na gyobb ará nyú rész vé tel rõl. A há -
rom do bo gós mû vé sze ti in téz ményt az IBS Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la kö ve ti, amely ese té ben a
kül föld ön va ló ta nu lás le he tõ sé gé nek ki hasz ná lá sa ele ve alap ér tel me zett ka rak ter nek is ne vez he -
tõ. Az el sõ tíz in téz mény kö zött a nagy egye te mek kö zül egye dül a Corvinus Egye tem emel ke dik
ki 2,45%-os mo bi li tá si arán  nyal. A fen ti táb lá zat azon hu szon egy in téz ményt sze re pel te ti, me lyek
hall ga tói 1%- nál na gyobb arány ban vesz nek részt Erasmus-prog ram ban. Ezen in téz mé nyek kö -
zött négy mû vé sze ti kép zést foly ta tó és hét egy há zi fenn tar tá sú in téz mény ta lál ha tó. Az egye te -
mek és fõ is ko lák szá mát te kint ve pe dig nyolc fõ is ko la és ti zen há rom egye tem mond hat ja el ma -
gá ról, hogy hall ga tói 1%- nál na gyobb arány ban vesz nek részt Erasmus-prog ram ban. 

A ma gyar or szá gi hall ga tók nem zet kö zi fel sõ ok ta tá si mo bi li tá sa egy ér tel mû en fej lõ dõ pá -
lyán mo zog. A hall ga tók mo ti vá ci ói és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kí nált le he tõ sé gek szá ma
és sok fé le sé ge is fo lya ma to san nö vek szik. Meg ál la pít ha tó, hogy 2005 és 2008 kö zött a két ol -
da lú meg ál la po dá sok szá ma majd nem megkétszerezõdött.3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Össz. 

Ciprus         4 3 4 11 

Németország 243 467 536 460 497 566 611 680 751 888 954 6 653 

Norvégia  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

33 47 46 51 73 250 

Románia        5 13 29 43 90 

Svédország 30 49 61 50 56 58 63 71 64 81 96 679 

Szlovákia       1 5 11 25 23 65 

– – – – – –

      – – – – – –

      – – – – – –

      – – – – – – –

– –
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2 http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=638 (A tartalom elérésének dátuma: 2011. június 3.)
2 http://www.tpf.hu/upload/docs/LLP/Erasmus/Statisztikak/ketoldalu_megallapodasok_szama.jpg (A tartalom eléré -
sének dátuma: 2011.május 10.)
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Nemzetközi hallgatói mobilitás...

6. táb lá zat. Erasmus-hall ga tók a ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben

Mo bi li tás az in téz mény fej lesz té si ter vek tük ré ben

Ér de mes meg vizs gál ni, hogy – mint a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hi va ta los stra té gi ai alap do ku -
men tu ma i ban – mi kép pen kö szön vis  sza a mo bi li tás az in téz mény fej lesz té si ter vek ben. A felsõ -
ok ta tá si tör vény ren del ke zé se ér tel mé ben meg al ko tott fej lesz té si ter vek meg fo gal maz zák a
kö zép- és hos  szú tá von tel je sí ten dõ pri o ri tá so kat. Fon tos ös  sze te võ jük, hogy (az elem zés be be -
vont in téz mé nye ket nem sze re pel tet ve) a hall ga tói mo bi li tás sal ös  sze füg gõ el kép ze lé sek mi lyen

-
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mó don je len nek meg a ter vek szint jén, il let ve mi lyen stra té gi át kö vet nek a ma gyar or szá gi
egye te mek a nem zet kö zi mo bi li tás ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben.

Meg fo gal maz ha tó, hogy va la men  nyi egye tem fog lal ko zik a mo bi li tás kér dés kö ré vel. Célom
lát le let ét ad ni an nak, hogy Ma gyar or szá gon mi lyen in téz mé nye sült for mái van nak a nem zet -
kö zi mo bi li tás nak. A ren del ke zés re ál ló ada tok és mu ta tók ér té ke lé sé tõl el te kint ve  a mo bi li tás -
ban elöl já ró in téz mé nyek ese té ben fon tos tar ta lom nak ígér ke zik a vo nat ko zó fej lesz té si ter vek
vizs gá la ta, il let ve a si ke res ség do ku men tum ban va ló vis  sza kö szö né sé nek elem zé se.

Azok az egye te mek, ame lyek leg in kább ak tív nak bi zo nyul nak Ma gyar or szá gon a hall ga -
tói mo bi li tás szer ve zé sé ben, az alább kö zölt mó do kon ál lí tot ták ös  sze in téz mény fej lesz té si ter -
ve ik mo bi li tá si kér dé sek kel fog lal ko zó tar tal mi egy sé gét.

Meg ál la pít ha tó, hogy a nem zet kö zi mo bi li tás te rü le tén si ke res, na gyobb ma gyar egye te -
mek a fej lesz té si ter vek ben jel lem zõ en ha son ló an sze re pel te tik a mo bi li tás sal ös  sze füg gõ tar -
tal ma kat. A leg több in téz mény kü lön pont ban mu tat ja be az Erasmus-prog ram, va la mint a
CEEPUS ösz tön díj rend szer ke re tei kö zött re a li zá ló dó mo bi li tá si tel je sít ményt. A kér dés sel
fog lal ko zó fe je ze tek leg na gyobb részt lé nye gé ben ezen két prog ram mal fog lal koz nak és csak
ki sebb ter je de lem ben mu tat ják be az et tõl el té rõ ke re tek kö zött zaj ló nem zet kö zi hall ga tói te -
vé keny sé get, eset le ges ku ta tó- és cse re prog ra mo kat. A fej lesz té si ter vek ál ta lá ban ki tér nek az
Erasmus bi la te rá lis szer zõ dé sek szá má nak ala ku lá sá ra, a leg több eset ben ér zé kel tet ve az in téz -
mény be ér ke zõ, il let ve az in téz mény bõl ki uta zó hall ga tók szá má nak ala ku lá sát  is. Majd min -
den eset ben meg em lí tés re ke rül, hogy az in téz mé nyek ter ve zik az ide gen nyel vû kur zu sok in -
teg rá lá sát az alap kép zé sek rend sze ré be is. Fon tos pri o ri tás ként je le nik meg to váb bá, hogy az
ok ta tói ál lo mány is ré szét ké pez hes se a mo bi li tás nak, le he tõ leg a be vont tu do mány te rü le tek
szé le sí té sé nek meg va ló su lá sá val. Az in téz mé nyek több eset ben is sze re pel te tik egyéb nem zet -
kö zi fel sõ ok ta tá si tag sá gu kat, így kap cso la ta i kat pél dá ul ten ge ren tú li egye te mek kel. 

Meg fi gyel he tõ, hogy a ko mo lyabb nem zet kö zi mo bi li tá si te vé keny ség gel bí ró egye te mek
bel sõ szer ve ze ti kul tú rá já ban meg je le nik egy faj ta dif fe ren ci á ló dás an nak ér de ké ben, hogy a
kü lön bö zõ nem zet kö zi kap cso la tok és mo bi li tá si for mák kü lön fe le lõs höz tar toz za nak. Olyan
ki emel ke dõ mo bi li tá si te vé keny sé get foly ta tó egye tem is van ugyan ak kor, amely in téz mény -
fej lesz té si ter vé ben nem sze re pel te ti a mo bi li tás sal ös  sze füg gõ tar tal ma kat. A fej lesz té si ter vek
re lá ci ó já ban meg ál la pít ha tó, hogy sok kal in kább az  ered mé nyek be mu ta tá sa bír na gyobb rész -
le tes ség gel, mint a meg ha tá ro zott, el ér ni kí vánt cé lok sze re pel te té se és ki fe je zé se. Az egye te -
mek te hát sok kal in kább a már el ért ered mé nyek be mu ta tá sá ra kon cent rál nak és nem a kö zép-
és hos  szú tá von el ér ni kí vánt cé lok meg fo gal ma zá sá ra. A nem zet kö zi mo bi li tás élin téz mé nyei
kö zött a tra di ci o ná lis nagy egye te mek fog lal nak he lyet, me lyek a rész le te seb ben ki dol go zott
mo bi li tá si stra té gia hi á nyá ban is el tud ják ér ni azon mo bi li tá si pa ra mé te re ket, ame lyek lé nye -
gé ben évek óta adot tak szá muk ra. 

Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or szá gon a fel sõ ok ta tá si mo bi li tás ban  nagy
vál to zá sok és át ren de zõ dé sek nem ar ti ku lá lód nak sem az egyes célországok te kin te té ben, sem
kép zé si te rü le tek vo nat ko zá sá ban. A bo lo gnai fo lya mat be ve ze té se óta ugyan ak kor nö vek võ
ten den ci át mu tat a mind a Ma gyar or szág ra ér ke zõ, mind a Ma gyar or szág ról ki uta zó hall ga tók
lét szá ma.
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