
FÓKUSZ

Lakóhely és intézményválasztás

A felsôoktatási jelentkezések területi jellemzôi kilenc szak
esetében (2006–2011)

Kasza Georgina 

� A Felsôoktatási MÛHELY 2007/1. számában megjelent Honnan hová? A felsôoktatási fel -
vé te li jelentkezések területi sajátosságai kilenc alapszak esetében (2006, 2007) címû ta nul -
mány folytatását tartja kezében az olvasó. Célunk, hogy a négy évvel korábbi elemzés
ered ményeire épülve részletesebb képet kapjunk a lakóhelyi közelség szerepérôl az intéz -
mény választásban. �

Bevezetés

Az elmúlt évtizedben felerôsödtek a felsôoktatási jelentkezési-felvételi adatbázis területi
szempontú vizsgálatára irányuló törekvések. Az elmúlt években megvalósított jelentkezôi
és/vagy hallgatói motivációs vizsgálatok ezen adatbázis részletes elemzésével is foglalkoznak.
Ezek a vizsgálatok egyre inkább hangsúlyozzák a lakóhely közelségének az intézményválasz-
tásban betöltött szerepét, és ennek többszempontú elemzésének fontosságát (Fábri, 2010;
Felsôoktatási jelentkezések, 2010). Másrészt fontos az úgynevezett rangsorkutatások megem-
lítése, amelyek fôbb eredményei a www.felvi.hu-n is megtalálhatók. Ezek évrôl évre az egyes
intézmények vonzáskörzetének elemzésével próbálnak finomabb képet kapni a felsôoktatási
intézmények presztízsérôl (HVG Diploma különszámai; www.felvi.hu; Török, 2008).
Emellett a felsôoktatás térbeli szerkezetének, területi jellemzôinek leírásában elengedhetetlen
e jelentkezôi-felvételi adatbázis elemzése is (pl. M. Császár–Radvánszky–Németh, 2010;
Forray–Híves, 2008). Végül fontos megemlíteni, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg
azok az elemzések, felhasználva a felsôoktatási jelentkezések területi szempontú elemzéseit,
amelyek a felsôoktatás intézményi és rendszerszintû fejlesztéséhez nyújtanak alapot (pl.
Kuráth, 2007).

A különbözô hallgatói motivációs vizsgálatok alapján elmondható, hogy a szakválasztás-
nál nem, de az adott szakot indító intézmények közötti választásban meghatározó szempont a
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lakóhelyi közelség (Fábri, 2010). E mögött természetesen számos egyéb tényezô, például eltérô
bekerülési esélyek, az intézmények különbözô presztízse, az oktatás színvonala, illetve az
adott településen rendelkezésre álló gazdasági és társadalmi lehetôségek, kulturális és infra -
struk turális feltételek is állhatnak. A választás meghatározó, hiszen a lakóhelyi különbségek és
az ebbôl következtethetô intézményválasztási preferenciák meghatározzák a jelentkezô, majd
késôbb a felvett hallgató kilátásait, a végzettség utáni elhelyezkedési esélyeit és munkaerô-
piaci helyzetét is (Horváth, 2010). 

Az alábbi elemzés is jól mutatja, hogy a lakóhelytôl való távolság meghatározó a felsôok-
tatási jelentkezési döntésekben: a jelentkezôk elsô helyen szívesebben jelölnek meg a lakóhe-
lyükhöz közelebb esô intézményt, mint egy távolabbit. A kilenc szakot vizsgálva 28–41%
azoknak az aránya, akik „távolabb”, az intézmény székhelye szerinti régión túlról választanak
intézményt. Egy 2010-ben megjelent elemzés szerint 2008-ban valamennyi elsô helyes jelent-
kezést elemezve ez az arány átlagosan 49% volt (Forray–Híves, 2010). Fontos azt is kiemelni,
hogy bizonyos szakok esetében egy-egy régión belül az adott, az intézmény székhelye vagy te-
lephelye szerinti megyébôl, illetve a budapesti intézmények esetében a fôvárosból is nagyon
magas a jelentkezôk aránya. 

A 2006 és 2011 közötti, ötéves idôszakra vonatkozó adatokat elemezve a kilenc szak eseté-
ben csak kisebb elmozdulásokat figyelhetünk meg. A kínálatban is csak néhány változás történt,
ezek azonban a jelentkezôk döntéseit csak nagyon kis mértékben befolyásolhatták (pl. gépész-
mérnöki vagy gazdálkodási és menedzsment alapszak). Annak vizsgálata, hogy az egyes felsô-
oktatási intézmények mely területekrôl vonzanak jelentkezôket, abból a szempontból is fontos,
hogy az eredmények mindenképp tükrözik egy-egy felsôfokú intézmény, annak képzési kíná-
latának attraktivitását is.

A jelentkezéseket vizsgálva csoportosítható az intézmények azon köre, ahova a jelentke-
zôk igen nagy százalékban a székhely szerinti megye, illetve régió lakosai közül kerülnek ki,
vagyis magas a „helyben” tanulni vágyók aránya. Ezek elsôsorban fontos helyi szerepet betöltô,
a saját régiójukra képzô, fôként vidéki felsôfokú intézmények. Ilyen például az egyes szakoknál
a Debreceni Egyetem vagy a Miskolci Egyetem. A másik póluson pedig azok az intézmények ta-
lálhatók, amelyekre nagy arányban jelentkeznek az adott régión túlról, az ország valamennyi
megyéjébôl jelentkezôk, vagyis országos vonzáskörzettel rendelkeznek. Ebbe a csoportba el-
sôsorban a fôvárosi intézmények sorolhatók, bizonyos szakok esetében egyes vidéki intézmé-
nyeknél is megfigyelhetô az országos érdeklôdés. A felsôoktatási intézmények ezen csoportjai
egy korábbi, nemcsak a felsôoktatási jelentkezések területi jellemzésére kiterjedô tanulmány
(Forray–Híves, 2008), illetve a kilenc szak elemzései alapján is jól azonosíthatók.

A tanulmány egy korábbi, még 2006-ban elvégzett hallgatói reprezentatív vizsgálatba be-
vont, de jelenleg is népszerûnek számító szakok, két osztatlan (általános orvosi és jogász) és
hét alapszak (biológia, élelmiszer-mérnöki, gazdálkodási és menedzsment, gépészmérnöki,
mérnök informatikus, pszichológia, történelem) esetében mutatja be a felsôfokú elsô helyes je-
lentkezések alapján a lakóhely és az intézmény székhelyének, illetve telephelyének viszonyát
az intézményválasztásban. Az elemzés az elsô helyes, nappali munkarendû és államilag támo-
gatott képzésekre, illetve a magyarországi lakóhellyel rendelkezô jelentkezôkre terjed ki. Az
így azonosított továbbtanulni vágyók adatainak segítségével megfelelô képet kaphatunk egy-
egy intézmény vonzáskörzetének jellemzôirôl. A részidôs és a költségtérítéses képzésekre
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jelentkezôk adatai az elemzésben nem szerepelnek. Ennek oka, hogy a nappali és a részidôs
(pl. levelezô munkarendû, távoktatás) képzésekre való jelentkezések során döntôen más-más
szempontokat mérlegel a jelentkezô. Ugyanez elmondható az államilag támogatott és a költ-
ségtérítéses képzésekre való jelentkezési döntések esetében is. 

A táblázatok – a 2007-ben készült elemzéshez igazodva (Kasza–Kovács, 2007) – a lakóhely
és a székhely, illetve a telephely szerinti (KSH) régió viszonyában vizsgálják a jelentkezôk intéz-
mények közötti döntéseit. Fontos megemlíteni, hogy a használt területi felosztás számos olyan
szempont (pl. a lakóhely-székhely közötti távolság, tömegközlekedési infrastruktúra, utazási idô)
figyelembevételét nem teszi lehetôvé, amelyek a valós folyamatokat megfelelôen mutatnák,
illetve egy-egy intézmény valóságos vonzáskörzetét tükröznék. Ugyanakkor összehasonlító elem-
zések aligha végezhetôk el úgy, hogy ne ezen területi egységeket vegyük figyelembe.

A felsôoktatási jelentkezések vonzáskörzet szerinti 
jellemzôi a kilenc szak esetében 

Általános orvos szak

2006-ban az általános orvos szakot elsô helyen megjelölô 1 915 fô, 2011-ben pedig 2 301 fô
adta be jelentkezését négy, egy budapesti és három vidéki tudományegyetem nappali tagozatos,
államilag támogatott képzéseire. 2006-ban és 2011-ben is a szakot választók 59%-a választotta
a lakhelye szerinti régiójának intézményét, vagyis 41%-uk jelentkezett az adott régión túlról.
2011-ben átlagosan 40% volt az adott székhely szerinti megyébôl, illetve a budapesti intézmény
esetében a fôvárosból jelentkezôk aránya. A fôvárosi intézmény továbbra is az országos igé-
nyeknek hivatott megfelelni. 2011-ben a kart választók 51%-a a Közép-Magyarország régión
kívüli lakhellyel rendelkezett: ez az arány 2006 után kissé emelkedett. Fontos megjegyezni,
hogy az SE-ÁOK-ra fôleg a Közép-Dunántúl régióból (2006-ban 10,3%, 2011-ben 10,4%), a
Nyugat-Dunántúl régió (2006-ban 11,2%, 2011-ben 12,5%) egyes megyéibôl, vagyis elsôsor-
ban a közelebbi területekrôl jelentkeztek. A pécsi karra jelentkezôk között viszont növekedett a
dél-dunántúliak aránya: míg 2006-ban csak a továbbtanulni vágyók 52%-a, 2011-ben a 62%-uk
volt a Dél-Dunántúl régió lakosa. A régión túlról a Nyugat-Dunántúl régióból (19%), fôként
Zalából (2006-ban 7,5%, 2011-ben 10%) érkezôk adták be jelentkezéseiket a PTE-ÁOK-ra.
2006 óta a debreceni orvosi kar elsôsorban az Észak-Alföld régió, illetve a környezô megyék
számára jelentett továbbtanulási célt: 2011-ben 38,5%-uk érkezett a régión túlról (1. táblázat).

Biológia alapszak

2011-ben, akárcsak 2006-ban, nyolc felsôfokú kar biológia alapképzésére lehetett jelentkezni.
A két fôvárosi és hat vidéki intézménybe jelentkezôk között az átlagnál nagyobb arányban vol-
tak a dél-dunántúliak (15%) és az észak-alföldiek (16%). 2006-ban a biológia alapképzésre 
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1. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi általános orvos osztatlan szakon (ONÁ,
százalék), 2006—2011

Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika

továbbtanulni vágyók 56%-a, 2011-ben pedig 61%-a jelentkezett a lakhelye szerinti régiójá-
nak valamely intézményébe. 2006 és 2011 között egyes karoknál kisebb ingadozások figyelhe-
tôk meg a jelentkezôk területi, vonzáskörzet szerinti eloszlásában. Továbbra is az ország vala-
mennyi megyéjébôl vonz jelentkezôket a két budapesti kar: 2011-ben az ELTE-TTK-ra
jelentkezôk 41,4%-a, míg a SZIE-ÁOTK-ra 47,5%-a érkezett a Közép-Magyarország régión
túlról.

2006-os jelentkezéseknél megfigyelhetô, hogy a korábbi tanárképzô fôiskolák fôként a sa-
ját régiójukból vonzották a jelentkezôket: az egri kar 67, a nyíregyházi 100, a szombathelyi
76%-ban a saját régiójából. 2011-re ez változni látszik, hiszen mindhárom karnál növekedett a
székhely szerinti régión túlról érkezô jelentkezôk aránya (2. táblázat).

Élelmiszer-mérnöki alapszak

2011-ben négy egyetem, egy fôvárosi és három vidéki kar, élelmiszer-mérnöki alapszakára lehetett
jelentkezni. Ebben az évben a továbbtanulni vágyók között többségben a közép-magyarországi
(27%) és az észak-alföldi lakhellyel (24%) rendelkezôk voltak. Az elmúlt években a jelentkezések
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2. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi biológia alapszakon (ANÁ, százalék),
2006—2011 

Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 45

FEM_2011_3_:2_korr 2012.01.05. 15:46 Page 45



FÓKUSZ

területi, vonzáskörzet szerinti jellemzôiben kisebb változásokat figyelhetünk meg: 2006-ban a
jelentkezôk 39%-a érkezett az intézmény székhelye szerinti régión túlról, 2011-re ez az arány
33%-ra csökkent. 

A legnagyobb „vonzerôvel” továbbra is a budapesti kar, a BCE-ÉTK rendelkezik: 2011-
ben a továbbtanulni vágyók 56,5%-a a Közép-Magyarország régión túlról érkezett. Igaz, ez az
arány az elmúlt években folyamatosan csökkent. A fôvárosi intézménybe az ország valameny-
nyi megyéjébôl jelentkeztek ebben az évben, Közép-Magyarország mellett nagyobb arányban
az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld és a Közép-Dunántúl régiókból. A fôként saját régió-
jára képzô Debreceni Egyetem élelmiszer-mérnöki képzésére jelentkezôk 86%-a az Észak-
Alföld régió lakója volt. A debreceni kar vonzáskörzete hasonlóan 2006-hoz 2011-ben is csak
három régióra terjedt ki: az Észak-Alföldön kívül az Észak-Magyarország (12,3%) és a Dél-
Alföld régióból (1,4%) érkeztek jelentkezôk. Ugyancsak fôként a helyi igényeknek hivatott
megfelelni a szegedi egyetem képzése is: az SZTE-MK-ra 2011-ben a jelentkezôk 25%-a érke-
zett a régión túlról. A mosonmagyaróvári székhelyû kar által meghirdetett szakra elsôsorban a
dunántúli régiókból jelentkeztek: a felvételizôk 62,1%-a nyugat-dunántúli, 17,2%-a közép-
dunántúli, míg 13,8%-a dél-dunántúli (3. táblázat).

3. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi élelmiszer-mérnöki alapszakon (ANÁ,
százalék), 2006—2011

Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika

46 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2011_3_:2_korr 2012.01.05. 15:46 Page 46



Lakóhely és intézményválasztás

4. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi gazdálkodási és menedzsment (gazdál -
ko dási és menedzsment magyar nyelven) szakon (ANÁ, százalék), 2006—2011
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika

Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A vizsgált szakok közül a gazdálkodási és menedzsment alapszak esetében történt a legna-
gyobb változás a képzési kínálatban. 2011-ben már 25 felsôoktatási intézmény 34 – 13 buda-
pesti és 21 vidéki nappali munkarendû és államilag támogatott – képzésére lehetett jelentkezni.
2006-ban az indított képzések száma 30 volt. 2006 és 2011 között ennél az alapszaknál na-
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gyobb mértékben növekedett a helyben, régión belül továbbtanulni vágyó fiatalok aránya.
2006-ban az elsô helyes jelentkezôk 65%-a, 2011-ben pedig már 72%-uk szeretett volna a lak-
helye szerinti régiójának intézményében tanulni. Nagy különbség van a fôvárosi és a vidéki in-
tézmények vonzáskörzeteiben. 2011-ben a budapesti képzésekre a jelentkezôk 43%-ának, a vi-
déki intézmények képzéseinél pedig a 19%-ának különbözô régiókban található a képzés és a
továbbtanuló lakhelye. 2011-ben a budapesti intézmények közül 50% feletti ez az arány a BGF,
a BME, a BKF, a MÜTF, az OE és a ZSKF képzéseire jelentkezôk esetében (4. táblázat) .

Gépészmérnöki alapszak

2011-ben 11 felsôoktatási intézmény (két fôvárosi és kilenc vidéki) 13 nappali munkarendû és álla-
milag támogatott gépészmérnöki alapképzésére lehetett jelentkezni. Míg 2006-ban a jelentkezôk
41%-a jelentkezett a intézmény szerinti régión túlról, ez az arány 2011-re 30%-ra csökkent. A fôvá-
rosi és a vidéki felsôoktatási intézményekben azonban ellentétes folyamatok zajlottak. A két bu-
dapesti karnál a Közép-Magyarország régión túlról érkezôk aránya 2006-ban 56% volt, 2011-re
ez az arány 60%-ra emelkedett, a vidéki intézményeknél pedig 38%-ról 24%-ra csökkent. Ezt né-
miképp árnyalja, hogy 2011-ben két vidéki telephelyen, Békéscsabán és Nagykanizsán nagyon
magas volt a helyben tanulni vágyók aránya. Békés csabán az összes elsô helyes jelentkezô
Békés megyébôl érkezett. Ebben az évben a nagyobb vidéki karok közül a Debreceni
Egyetemen és a Miskolci Egyetemen magas volt az adott intézmény székhelye szerinti régió-
ból érkezô jelentkezôk aránya. 2011-ben a „legnagyobb” vonzáskörzet a BME-GÉK-nél volt:
a jelentkezôk 65,7%-a a Közép-Magyarország régión túlról érkezett (5. táblázat).
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5. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi gépészmérnöki (gépészmérnöki magyar
nyelven) szakon (ANÁ, százalék), 2006—2011
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika

Jogász szak

A jogászképzés esetében nagyon jól megfigyelhetôk a fôvárosi és a vidéki karok közötti kü-
lönbségek a vonzáskörzetek tekintetében. 2006-ban a szakra jelentkezôk átlagosan 36%-a,
2011-ben pedig 32%-a jelentkezett az intézmény székhelyének megfelelô régión túlról. A fô-
városi karok esetében ez az arány 2011-ben 42–52% között volt: az ELTE-ÁJK esetében volt a
legnagyobb, a továbbtanulni vágyók 52,2%-a választotta ezt a kart a Közép-Magyarország
régión túlról. 2011-ben a vidéki intézményeknél a régión túli lakóhellyel rendelkezô jelentke-
zôk átlaga 23% volt. Ki kell emelni a DE-ÁJK-t, hiszen ez a kar jelentett a régió fiataljai számá-
ra elsôdleges továbbtanulási célpontot: 2006-ban mindössze 8,4%-uk érkezik a régión túlról,
2011-ben ez az arány 14,2%-ra emelkedett. Alacsony volt ez az arány a Miskolci Egyetem
(14,6%) és a Szegedi Tudományegyetem (20,8%) esetében is (6. táblázat).
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Lakóhely és intézményválasztás

6. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi jogász osztatlan szakon (ONÁ, százalék),
2006—2011

Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika
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FÓKUSZ

Mérnök informatikus alapszak 

A népszerûnek számító mérnök informatikus alapszak esetében 2011-ben 12 intézmény 4 fôvárosi
és 15 vidéki képzésére lehetett jelentkezni. 2006-ban a képzések száma még hárommal kevesebb
volt. Eltérô képzési kínálat mellett 2006-ban az adott, vagyis az intézmény székhelye, illetve telep-
helye szerinti régión túli jelentkezôk aránya átlagosan 39%, 2011-ben pedig 41% volt. A budapesti
képzések esetében ez az arány 2006-ban 43, majd 2011-ben 41%-ra változott. A vidéki képzések
esetében ez az arány növekedett: 2006-ban 39%, 2011-ben pedig 41% volt. 2011-ben kiemelkedô-
en magas az adott régión túli jelentkezôk aránya DF (68%) a veszprémi PE-MIK (62,6%) és a fô-
városi BME-VIK (53,4%) esetében. A mérnök informatikus alapszak esetében fôként a helyi igé-
nyeket elégíti ki a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem képzése (7. táblázat).

Pszichológia alapszak

2011-ben, hasonlóan a 2006-os évhez, hat intézmény, két fôvárosi és négy vidéki, pszichológia
alapképzésére lehetett jelentkezni. A vizsgált években jelentôs változás nem történt: 2006-ban 
és 2011-ben is a továbbtanulni vágyók 40–41%-a adta be jelentkezését az adott székhely szerinti
régión kívüli területekrôl. Ez az arány az ELTE-PPK-nál 2006-ban és 2011-ben is magas volt:
2006-ban a jelentkezôk 51,1%-a, míg öt évvel késôbb 53,7%-uk jelentkezett a Közép-
Magyarország régión kívüli területekrôl. A többség a Közép-Magyarország régió szomszédos ré-
gióinak megyéibôl adta be jelentkezését: 2006-ban és 2011-ben is nagyjából az ide jelentkezôk 
4–5%-a Gyôr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Bács-Kiskun megyébôl jelentke-
zett erre a karra, 2007-ben azonban csökkent a régión kívüli területekrôl jelentkezôk aránya. A ré-
gión túli területekrôl érkezô jelentkezôk aránya a szegedi egyetem esetében volt a legalacsonyabb:
2011-ben 32,7%. Bár ez az arány 2006 óta folyamatosan növekedett (8. táblázat).

Történelem alapszak

2011-ben 11 egyetem, két fôvárosi és kilenc vidéki intézmény, történelem alapszakos, nappali és
államilag támogatott képzésére lehetett jelentkezni. 2006-ban a jelentkezôk 34,4%-a jelentkezett
a lakhelye szerinti régión túli intézménybe, 2011-ben ez az arány 31,5%-ra csökkent. Az adatokat
intézményenként elemezve 2006 és 2011 között egyes intézményeknél bizonyos elmozdulásokat
is megfigyelhetünk: ezek a változások azonban nem tendenciaszerûek. 2011-ben a legnagyobb
arányban a szombathelyi kar képzésére jelentkeztek a régión túlról: az ide továbbtanulni vágyók
64,8%-a nem a Nyugat-Dunántúl régió lakosa volt. Az elôzô éveket megfigyelve azonban a na-
gyobb arányú, nem helyi jelentkezések nem jellemzôek a szombathelyi intézményre. A helyi igé-
nyeket elôtérbe helyezô Debreceni Egyetem képzésére 2011-ben az ide jelentkezôk 12,2%-a ér-
kezett a Dél-Alföld régión túlról. Ez az arány nagyon alacsony, és 2006-tól folyamatosan
csökkenô tendenciát mutat. 2011-ben a történelem alapszak esetében a budapesti intézmények
közül az ELTE-re a jelentkezôk 43,4%-a érkezett a Közép-Magyarország régión túlról, akik fô-
ként a közelebb esô Közép-Dunántúl régió (13,5%) megyéibôl jelentkeztek (9. táblázat).
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Lakóhely és intézményválasztás

7. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi mérnök informatikus alapszakon (ANÁ, 
százalék), 2006—2011
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika
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Lakóhely és intézményválasztás

8. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi pszichológia (pszichológia magyar nyelven)
alapszakon (ANÁ, százalék), 2006—2011

Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika
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9. táblázat. A felsôoktatási felvételi jelentkezések területi jellemzôi történelem alapszakon (ANÁ, százalék),
2006—2011
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft. — Felsôoktatási felvételi statisztika
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