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„A jók men nek el?”

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-Bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Ceg lé di Tí mea – Nyüs ti Szil via

� Haj dú-Bi har me gye nagy múl tú fel sô ok ta tá si in téz mé nyei min dig is nagy szí vó erô vel ha tot -
tak a kör nyék to vább ta nul ni vá gyó i ra. A ko ráb bi in téz mé nyi ku ta tá sok (Re gi o ná lis Egye tem,
TERD) tar tal mas le írá so kat ad tak a me gye hall ga tó i ról, de azok ról ed dig ke ve set tud tunk
meg, akik más me gyék be vagy a fô vá ros ba ván do rol va foly tat ták is ko lai pá lya fu tá su kat. 
Ta nul má nyunk cél ja ép pen ezért ki egé szí te ni a ko ráb bi in téz mé nyi meg kö ze lí tést egy föld -
raj zi szem lé let tel. Ezért – meg for dít va a ko ráb bi in téz mé nyi meg kö ze lí tés bôl ki in du ló kér dést
– azt vizs gál juk, hogy Haj dú-Bi har me gye fris sen érett sé gi zett fi a tal jai kö zül kik ma rad nak
hely ben, és kik kí ván ják más me gyék ben vagy a fô vá ros ban foly tat ni fel sô fo kú ta nul má nyai -
kat. A ko ráb bi for rá sok alap ján a fel vé te li dön té sek két leg fon to sabb mö göt te sé nek
a tár sa dal mi hát tér és az ered mé nyes ség mu tat ko zott. A fel vé te li zô ál tal ki vá lasz tott in téz -
mény föld raj zi el he lyez ke dé sét is e két mu ta tó val ös  sze füg gés ben vizs gál juk, il let ve
ki egé szít jük azt az in téz mé nyi kí ná lat ha tá sá nak elem zé sé vel is. Ered mé nye in ket or szá gos
kon tex tus ban is el he lyez zük, így össze ha son lít juk a Haj dú-Bi har me gye i ek el ván dor lá si min -
tá za tát az or szá gos ten den ci ák kal. Ezek fé nyé ben vo nunk le kö vet kez te tés eket ta nul má nyunk
két fô kér dé sé re vo nat ko zó an: 1. Mek ko ra a sze lek tív el ván dor lá si szán dék Haj dú-Bi har
megye hall ga tó je lölt jei kö ré ben az el sô he lyes je lent ke zé sek so rán? 2. Mi lyen hát tér té nye zôk
hú zód nak meg e mö gött? �

Fogalommeghatározás

A fel vé te li so rán meg mu tat ko zó sze lek tív el ván dor lás alatt azt a je len sé get ért jük, ami kor va la -
mi lyen is mérv sze rint kü lön böz nek a más me gyék fel ső ok ta tá si in téz mé nye it vá lasz tók (az el -
ván dor lók) azok tól, akik hely ben kí ván nak to vább ta nul ni. Elem zé sünk ben a tár sa dal mi hát tér
és az ered mé nyes ség az a két is mérv, ame lyek ről úgy vél jük, hogy a hall ga tó je löl tek dön té se it
be fo lyá sol hat ják, még pe dig két fé le mó don: 1. egy részt úgy, hogy a ked ve zőbb tár sa dal mi hát -
te rű és jobb ered mé nyes sé gű fel vé te li zők el ván do rol nak más me gyék va la mi lyen szem pont

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 95



VENDÉGOLDAL

sze rint ran go sabb (vagy an nak vélt) fel ső ok ta tá si in téz mé nye i be; 2. más részt pe dig úgy, hogy
a ked ve zőt le nebb tár sa dal mi hát te rű és ros  szabb ered mé nyes sé gű je lent ke zők más me gyék ke -
vés bé ran gos (vagy an nak vélt) in téz mé nye it vá laszt ják. A sze lek tív el ván dor lást te hát két pó lu -
sú je len ség ként ér tel mez zük.

A ta nul mány csak az el ván dor lá si szán dé ko kat vizs gál ja, il let ve azt is csak az el ső he lyes
je lent ke zé sek szint jén. Ugyan is az ál ta lunk elem zett adat bá zis ban csak az el ső he lyes je lent ke -
zé sek sze re pel tek, így nem volt al kal munk ezt a dön tést an nak a fel vé te li stra té gi á nak a szer ves
ré sze ként vizs gál ni, mely ben a to váb bi meg je lölt fel vé te li he lyek mel lett ez csak egyet len
elem ként (igaz, a leg hang sú lyo sabb ként) sze re pel (lásd pl. Szemerszki, 2012). A tény le ges el -
ván dor lás (va gyis az, hogy vé gül ho va si ke rült fel vé telt nyer ni ük a je lent ke zők nek) egy újabb
elem zés tár gyát ké pe zi majd.

A vizs gá lat re le van ci á ját alá tá masz tó ed di gi ered mé nyek

A sze lek tív el ván dor lás ra uta ló je lek: Le fö lö zött hall ga tói so ka ság?

A Haj dú-Bi har me gyét is ma gá ba fog la ló Partium tör té nel mi ré gi ó ban (Süli–Zakar, 2006)1 egy
év ti ze de foly tat nagy min tás hall ga tói kér dő íves fel mé ré se ket a Deb re ce ni Egye tem CHERD-
Hungary Fel ső ok ta tá si Ku ta tó és Fej lesz tő Köz pont ja. Ezen vizs gá la tok so rán több ször ele -
mez ték már a hall ga tók tár sa dal mi hát te re és ered mé nyes sé ge kö zöt ti ös  sze füg gé se ket, me -
lyek ről ki de rült, hogy egy faj ta re gi o ná lis sa já tos ság gal bír nak. Oly kor olyan ered mé nyek
szü let tek ugyan is, me lyek el tér tek az or szá gos hall ga tói ku ta tá sok ban meg szo kot tól: a szü lői
hát tér alap ján sor ba ren de zett cso por tok ered mé nyes sé ge nem min dig a várt, lép cső ze tes ösz -
 sze füg gést hoz ta. A kö zép fo kú vég zett sé gű (leg fel jebb érett sé gi zett) vagy az alap fo kú vég zett -
sé gű (leg fel jebb szak mun kás) csa lád ból ér ke zők oly kor jobb ered mé nye ket ér tek el, mint
a dip lo más fel me nők kel ren del ke zők. A ten den ci ák lát tán az a gya nú fo gal ma zó dott meg az
elem zést vég ző ku ta tók ban, hogy a dip lo más csa lád ból ér ke zők egye net len tel je sít mé nye annak
a je le, hogy egy le fö lö zött hall ga tói so ka ság ma rad a ré gi ó ban. A kö vet ke zők ben azo kat az
ered mé nye ket mu tat juk be, ame lyek meg ala poz ták ezt a gya nút.

Az el ső ilyen adat a 2003-as Re gi o ná lis Egye tem vizs gá lat so rán mu tat ko zott meg Pusz tai
Gab ri el la elem zé sé ben. Ek kor a Deb re ce ni Egye tem Ter mé szet tu do má nyi Ka rán a szü lők te -
kin te té ben nem a fel ső fo kú, ha nem a kö zép fo kú is ko lai vég zett ség je len tett előnyt az ered mé -
nyes hall ga tói cso port ba ke rü lés kor (igaz, más ka rok ese té ben már a meg szo kott kap cso lat volt
meg fi gyel he tő) (Pusz tai, 2010a).2 Egy öt év vel ké sőb bi kér dő íves vizs gá lat so rán a szer ző
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1 Az ál ta luk Partiumnak ne ve zett ha tár men ti ré gi ó ba Ma gyar or szá gon Szabolcs-Szatmár-Bereg és Haj dú-
Bi har me gye, Ro má ni á ban Szatmár, Bi har, Szil ágy és Máramaros me gye, va la mint Uk raj ná ban Kár pát al ja
kom pakt ma gyar ság gal ren del ke zô já rá sai tar toz nak.

2 Az ered mé nyes ség al ko tó ele mei eb ben a mo dell ben a mun ká ba ál lás ra va ló fel ké szült ség és a ta nul -
má nyok irán ti el kö te le zett ség (extrakurrikuláris te vé keny sé gek, ol va sás ra és ön kép zés re for dí tott idô,
nyelv vizs gá val va ló ren del ke zés, to vább ta nu lás ter ve zé se) vol tak.
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(2010b) a csa lád to vább ta nu lá si ter vek re vo nat ko zó ha tá sát vizs gál ta, ez út tal a bo lo gnai alap -
szak vég zős hall ga tói kö ré ben le kér de zett 2008-as TERD-kutatás ada tai alap ján. A ta nul mány
az ered mé nyes ség egyik di men zi ó já nak te kin tet te a fel ső ok ta tá si to vább ha la dás mel let ti po zi -
tív dön tést. Meg le pő mó don nem a leg ma ga sab ban is ko lá zott (va gyis dip lo más) fel me nők kel
ren del ke zők ter vez ték leg in kább a to vább ta nu lást az alap kép zés után, ha nem a kö zép fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zők, ami az or szá gos ten den ci á kat is mer ve vá rat lan ered mény nek szá mít.
A TERD-kutatás 2010-es má so dik hul lá ma so rán meg kér de zett ma gisz te ri hall ga tók kö ré ben
pe dig – ami kor a szi go rú fel vé te li el já rás árán meg sze rez he tő szak kol lé gi u mi tag sá got te kin tet -
tük ered mé nyes ség nek – azt ta lál tuk, hogy a szak kol lé gis ták kö ré ben ma ga sabb az el ső ge ne rá -
ci ós ér tel mi sé gi ek ará nya, mint a tel jes min tá ban. 

Te hát mes ter sza kon in kább a kö zép- vagy alap fo kú vég zett sé gű szü lők gyer me kei van nak
je len a leg in kább ki vá ló sá gi ala pon vá lo ga tó szak kol lé gi u mok ban (Ceg lé di, 2010). Ez azért is
el gon dol kod ta tó, mert a 2008-as TERD-vizsgálat ta nul sá gai sze rint az alap sza ko sok kö ré ben
még for dí tott volt a hely zet, ott ép pen az ala csony stá tu szú ak ki szo ru lá sá ra ta lál tunk lát vá nyos
nyo mot. Még ak kor is, ha a kü lönb sé gek (a szak kol lé gis ták ala csony elem szá ma mi att) nem
vol tak szig ni fi kán sak, fel ve tő dik a kér dés, hogy mi ért fö lö ződ nek le a ma gisz te ri kép zés re
a dip lo más szü lők kel ren del ke ző szak kol lé gis ták. Le het sé ges ma gya rá zat le het, hogy a ma ga -
sab ban kva li fi kált csa lá dok ból ér ke ző hall ga tók a BA/BSc szin tű kép zés után el hagy ják a ré gi -
ót, és ez hat vá nyo zot tan érez te ti ha tá sát a ko ráb ban na gyobb elit me rí tés sel ren del ke ző szak -
kol lé gi u mok ban (Ceg lé di, 2010).

A Deb re ce ni Egye tem Te het ség gon do zó Prog ram já nak utánkövetéses vizs gá la ta so rán
egy érett sé gi vel sem ren del ke ző szü lői hát tér ből ér ke ző, de fel tű nő en jól tel je sí tő hall ga tói
soka ság ra buk kan tunk, akik hez ké pest a dip lo más csa lád ból szár ma zók is mé tel ten alul tel je sí -
tő nek tűn tek. Le he tő sé günk nyílt ar ra, hogy ös  sze ha son lít suk a prog ram ba fel vé te li ző má sod -
éve sek ada ta it azo ké val, akik már ki lép tek az egye tem ről. Je len ta nul mány szem pont já ból az
elem zés nek nem az a kö vet kez te té se ér de kes, hogy az egye te mi évek alatt ho gyan ol dód tak fel
a tár sa dal mi kü lönb sé gek az ered mé nyes sé get il le tő en, ha nem az, hogy már a prog ram ba va ló
je lent ke zés kor is ta pasz tal ha tó volt, hogy a leg fel jebb alap fo kú vagy szak mun kás vég zett sé gű
szü lők gyer me kei ki ma gas ló an tel je sí tet tek bi zo nyos mu ta tók men tén. Ők is ugyan úgy, sőt, gyak -
ran az is ko lá zot tabb fel me nők kel bí ró kat fe lül mú ló mó don tel je sí tet tek pél dá ul ki emelt ösz tön díj
el nye ré sé ben, pub li ká ció meg je len te té sé ben, TDK-tevékenység el kez dé sé ben (a dol go zat tény le -
ges le adá sá ban, il let ve dí jak el nye ré sé ben azon ban már in kább a le ma ra dá suk ta pasz tal ha tó),
a kap cso lat ki ala kí tás fon tos sá gá nak fel is me ré sé ben, szak kol lé gi um ban vagy ön te vé keny cso -
por tok ban va ló rész vé tel ben (Ceglédi–Fónai, 2012).

A Deb re ce ni Egye tem al sóbb tár sa dal mi ré te gek ből ér ke ző hall ga tó i nak át la go san jó ered -
mé nye ös  szes sé gé ben ab ból is adód hat, hogy lé tez het egy faj ta ne ga tív irá nyú le fö lö zés is, te hát
a leg gyen géb ben tel je sí tők más me gyék ala cso nyabb presz tí zsű kép zé se in foly tat ják a ta nul -
má nya i kat. Je len elem zé sünk so rán en nek a sej tés nek is utá na já runk.

A ma ga san is ko lá zott ré teg szo kat lan vi sel ke dé sé nek nyo ma it ta pin tot tuk ki ab ban a hall -
ga tói idő mér leg-vizs gá lat ban is, amely so rán egy ta nu lás tól, mun ká tól és sza bad idő től is el -
ide ge ne dett – leg alább is egyik hez sem kü lö nö sen kö tő dő – cso port ra, a létezgetőkre buk kan -
tunk. Kö rük ben is át lag fö löt ti volt a dip lo más fel me nők kel ren del ke zők ará nya (Nyüs ti–
Ceg lé di, 2010).
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A le fö lö zött ség nem csak az ered mé nyes sé gi mu ta tók ban ra gad ha tó meg, ha nem a me gye
fel ső ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nu ló hall ga tók tár sa dal mi hát te ré ben is. Saj nos nem áll nak ren -
del ke zé sünk re olyan ada tok, ame lyek le he tő vé ten nék, hogy össze ves sük a me gye fris sen
érett sé gi zett jei (nem csak fel vé te li zői) tár sa dal mi hát te rét a me gye egye te me i re és fő is ko lá i ra
be ke rül te ké vel. Ar ra azon ban már több vizs gá lat is fel hív ta a fi gyel met, hogy a Deb re ce ni
Egye tem egy rend kí vül hát rá nyos hely ze tű hall ga tói bá zis sal ren del ke zik (Pusz tai, 2010a,
2010b; Szemerszki, 2012).3 Elem zé sünk től vá runk meg nyug ta tó vá laszt ar ra a kér dés re, hogy
ez a hát rány va jon a kel le té nél is na gyobb-e, vagy egy sze rű en csak a fel vé te li zők ös  sze té tel ét
tük rö zi a hát rá nyos hely ze tű ek he lyi in téz mé nyek ben ta pasz talt ma gas ará nya.

A fent be mu ta tott ered mé nyek tö re de zet tek, nem von ha tó le be lő lük egy ér tel mű en az a kö -
vet kez te tés, hogy a vizs gált in téz mé nyek egy le fö lö zött (a leg jobb hát te rű ek kö zül a leg job bak -
tól, vagy a leg ros  szabb hát te rű ek kö zül a leg ros  szab ban tel je sí tő hall ga tók tól meg fosz tott)
hall ga tói bá zis sal ren del kez nek. Még is fel kel ti a ku ta tó kí ván csi sá gát, ha olyan ered mény re
buk kan, amely a meg szo kott nak el lent mond. Eb ben az eset ben az a szo kat lan, hogy a ré gió fel -
ső ok ta tá sá ban egy olyan má so dik ge ne rá ci ós ér tel mi ség van je len, mely nek tag jai bi zo nyos
mu ta tók ban nem fe lel nek meg a vá ra ko zá sok nak, va la mint ez zel pár hu za mo san egy olyan
köze pe sen vagy ala cso nyan is ko lá zott szü lők kel ren del ke ző ré teg, amely egyes di men zi ók ban
ki ma gas ló ered mé nye ket tud hat magáénak.4 Ta nul má nyunk ban an nak já runk utá na, hogy ez
a szo kat lan re gi o ná lis sa já tos ság a sze lek tív el ván dor lás nak tud ha tó-e be.

Még is csak ma rad nak a fel vé te li zôk? – Sta bil in téz mé nyi von zás kör zet

Egy-egy me gye meg tar tó e re je úgy is meg kö ze lít he tő, hogy meg vizs gál juk in téz mé nye i nek be -
is ko lá zá si kör ze tét. Az ilyen tí pu sú vizs gá la tok kap csán in kább a hall ga tók men  nyi sé gi, mint -
sem mi nő sé gi mu ta tói ra gad ha tók meg. Ezen ered mé nyek alap ján ál ta lá ban a me gye erős és
sta bil von ze re je ke rül ki hang sú lyo zás ra. Kü lö nö sen igaz ez a Haj dú-Bi har me gyei fel ső ok ta tás
de rék ha dát adó deb re ce ni fel ső ok ta tás ra (a me gye fel ső ok ta tá si in téz mé nye i nek több sé ge
ugyan is deb re ce ni szék hel  lyel mű kö dik). Deb re cen fel ső ok ta tá sá nak be is ko lá zá si kör ze te it
vizs gál va 2005-ben Teperics Kár oly ar ra az ered mény re ju tott, hogy a vá ros fel ső ok ta tá sa
a leg na gyobb von zó ha tást Haj dú-Bi har és Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé re gya ko rol ja, 
de a ko ráb bi ak hoz ké pest nőtt a He ves, Bor sod-Aba új-Zemp lén és Jász-Nagykun-Szolnok
megyé ből, va la mint Bé kés me gye észa ki ré sze i ről ér ke zők szá ma is (Teperics, é. n.).

To váb bi fon tos te rü le tei a deb re ce ni fel ső ok ta tás be is ko lá zá si kör ze té nek a ha tá ron tú li te -
le pü lé sek. Deb re cen so ká ig a leg kö ze leb bi le he tő sé get je len tet te a Ro má ni á ban és Uk raj ná ban
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3 Ez rész ben an nak is kö szön he tô, hogy na gyon nagy arány ban szív ja fel a szom szé dos me gyék hát rá -
nyo sabb hely ze tû je lent ke zô it is. El sô sor ban Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé re van nagy szí vó ha tá sa,
amely az egyik leg hát rá nyo sabb hely ze tû me gye az or szág ban. Itt a leg ma ga sabb azok ará nya, akik hát -
rá nyos vagy hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tü kért több let pon tot kér nek.

4 Arra vo nat ko zó an nin cse nek ada ta ink, hogy ez a ma gas tel je sít mény csak eb ben a ré gi ó ban ér zé kel he tô-e,
vagy or szá gos ös  sze ha son lí tás ban is igaz, hogy ered mé nye sek a me gye el sô ge ne rá ci ós ér tel mi sé gei.
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érett sé gi ző ma gyar fi a ta lok szá má ra, hogy az ál ta luk vá lasz tott sza kot ma gyar nyel ven hall gat -
has sák. A ki sebb sé gi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek meg je le né se, bő vü lé se va la me lyest ja ví tot ta
a ma gyar nyel vű fel ső ok ta tás hoz va ló hoz zá fé rést, ugyan ak kor ez zel pár hu za mo san nem csök -
kent a deb re ce ni in téz mé nyek von ze re je sem (Teperics, 2006; Koz ma, 2010, 2011; Ok tó be ri
sta tisz ti kák, é. n.; Belényi et al., 2010; Hollósi, 2010; Stark, 2011; Bor dás, 2011; Bacskai,
2011; Áb ra hám–Ba ra bá si, 2011; Hausmann et al., é. n.; Szolár–Hausmann, 2008) (1. áb ra).

1. áb ra. Deb re cen fel sô ok ta tá sá nak in ten zív von zás te rü le te, 2005

For rás: Teperics, 2005, 2006

A re la tí ve nagy föld raj zi ha tó kört Teperics a szom szé dos me gyék vagy ré gi ók in téz mény -
hi á nyos sá gá val ma gya ráz ta. Hogy ezen ál lí tá sát pon to sít sa, ös  sze ha son lí tot ta Deb re cen ha tá -
sát az érin tett te rü le tek más le het sé ges egye te mi köz pont ja i nak ha tá sá val is. Az ered mé nyek
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Deb re cen „ha tó su ga ra” fő leg az észak-ke le ti kis tér sé gek re ter jed ki,
itt nem old ja fel a do mi nan ci á ját sem a mis kol ci, sem a sze ge di fel ső ok ta tás. A du nán tú li kis tér -
sé gek ből azon ban már ke ve sebb hall ga tót tud ver bu vál ni, mint Sze ged vagy Mis kolc, ugyan -
ak kor Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyé ből ha tá ro zott kon tú rú vo nal lal szo rít ja ki Mis kolc von -
zás kör ze tét (Teperics, é. n.). 

Ami a leg fris sebb ada to kat il le ti, el ső sor ban a me gye leg na gyobb fel ső ok ta tá si in téz mé -
nyé ről, a Deb re ce ni Egye tem ről áll nak ren del ke zé sünk re for rá sok. Az egye tem 2010-es ok tó -
be ri sta tisz ti kái alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az in téz mény hall ga tó sá gá nak je len tős ré sze
a kör nyék ről ér ke zik. A hall ga tók nyolc ti ze de a há rom ke le ti me gye va la me lyik ében ren del ke zik
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ál lan dó la kó hel  lyel: Haj dú-Bi har ban (négy ti zed), Szabolcs-Szatmár-Beregben (há rom ti zed), va la -
mint Bor sod-Aba új-Zemp lén ben (egy ti zed) (Fónai et al., 2012). Az erős me gyei kö tő dést a Felvi
2011-es in téz mé nyi elem zé sei is meg erő sí tik. A Deb re ce ni Egye tem hall ga tó i nak 44%-át,5

az (ak ko ri) Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép ző Főiskola6 fel vet te i nek pe dig 54,3%-át ver bu -
vál ja a me gyé ből. A Deb re ce ni Egye te met pél dá ul csak az olyan szű kebb von zás kör zet tel ren del ke -
ző fel ső ok ta tá si in téz mé nyek elő zik meg, mint a Mis kol ci Egye tem (72,4%), a Szol no ki Fő is ko la
(48,4%), a Ka pos vá ri Egye tem (48,4%), il let ve a Pé csi Tu do mány egye tem Szek szár don ki he lye zett
Il  lyés Gyu la Ka ra (49,5%7) (Felvi, é. n.). A me gyei kö tő dés re vo nat ko zó ered mé nyek mind amel lett
csak an nak fé nyé ben ér tel mez he tők, ha fi gye lem be ves  szük az egyes in téz mé nyek „ha tó su ga rát” is,
te hát azt, hogy mi lyen mér ték ben ter jed ki von zás kör ze tük a me gyén kí vü li te rü le tek re. A ki ma gas -
ló an nagy me gyei rekrutációs bá zis sal ren del ke ző Mis kol ci Egye tem pél dá ul a Deb re ce ni Egye tem -
hez ké pest jó val szű kebb, szin te csak sa ját me gyé jé re kor lá to zó dó von zás kör zet tel ren del ke zik, míg
ez utób bi nak több me gyé ben, sőt, a ha tá ron túl is érző dik a szí vó ha tá sa (Teperics, é. n.).

Az ex pan zió ha tá sa a re gi o ná lis egye te mek re

Teperics Kár oly leg újabb ku ta tá si ered mé nyei ar ra utal nak, hogy a tö me ge se dés sel pár hu za -
mo san nem a re gi o ná lis góc pont tal ren del ke ző egye te mek von zás kör ze te ter jedt ki a tá vo lab bi
tér sé gek re, ha nem a kö ze li kis tér sé gek ből ér ke zők ará nya nőtt meg a rekrutációs bá zi son be lül.
Ál ta lá nos ság ban meg fi gyel he tő az a je len ség, hogy az utób bi év ti zed ben a ke vés bé elit, a tö -
me gek szá má ra ki nyí ló sza kok rekrutációs bá zi sa in kább a hoz zá leg kö ze lebb eső te rü le te ken
sű rű sö dik, míg a ma ga sabb szín vo na lú, elit szá má ra fenn tar tott kép zé sek még min dig von zó ak
tud nak len ni több száz ki lo mé ter tá vol ság ból is (Teperics, 2006; Polónyi, 2003). Az elit csa lá -
dok szá má ra így az vá lik ha té kony stá tusz át örö kí té si stra té gi á vá, ha a fő vá ro si elit in téz mé -
nyek be as pi rál ják gyer me ke i ket, ez zel biz to sít va, hogy az el tö me ge se dett (vagy ál ta luk an nak
vélt) he lyi fel ső ok ta tás ban meg szer zett dip lo ma ne je lent sen stá tusz vesz te sé get (Bourdieu,
1978). A tár sa dal mi mo bi li tás el ső lép cső it meg te vők szá má ra pe dig a hely ben is el ér he tő
(emiatt ol csóbb) dip lo ma hor doz za a fel emel ke dés le he tő sé gét, amely egyút tal egy eset le ge sen
ala cso nyabb presz tí zsű dip lo mát je lent.

Vé ge lát ha tat lan és el dönt he tet len vi ta öve zi a kér dést, hogy mely egye te mek ad ják a leg in -
kább el is mert dip lo má kat, és hogy a ver seny ben ho gyan sze re pel nek a re gi o ná lis egye te mek.
A Deb re ce ni Egye tem pél dá ul azon kül de té sé re a leg büsz kébb, hogy a kör nyék hát rá nyo sabb
hely ze tű fi a tal ja it is ké pes a dip lo ma meg szer zé sé hez szük sé ges is me re tek kel fel vér tez ni, akik
ké sőbb a kör nyé ken el he lyez ked ve a ré gió fel emel ke dé sé nek je len tős aktoraivá vál nak
(Teperics, 2005). Az el ván dor lá si kedv el len ha tó té nye ző az az el múlt év ti ze dek ben fel gyor su ló
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5 Ez az adat a Deb re ce ni Egye tem azon ka ra i ra vo nat ko zik, ame lyek Haj dú-Bi har me gyei szék hel  lyel ren -
del kez nek, így nem tar to zik be le a Nyír egy ház ára ki he lye zett Egész ség ügyi Kar.

6 A Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye te met és a Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zô Fô is ko -
lát a vizs gált fel vé te li el já rás óta ös  sze von ták.

7 A Tol na me gye i ek ará nya.
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fo lya mat is, amely a mai deb re ce ni fel ső ok ta tá si kí ná lat ki szé le se dé sét hoz ta ma gá val. Mind ez
egy szer ves fo lya mat ered mé nye, amely a ré gió igé nye i vel együtt pul zál va va ló sult meg. Fon -
tos jel leg ze tes sé ge a Haj dú-Bi har me gyei fel ső ok ta tás leg na gyobb in téz mé nyé nek, a Deb re ce -
ni Egye tem nek, hogy az or szá gos át la got meg ha la dó in téz mé nyi és hall ga tói ex pan zió zaj lott
le fa lai (és elő de i nek fa lai) kö zött (1985 és 2000 kö zött négy és fél sze re sé re nőtt a KLTE hall -
ga tó sá ga, és az ál ta la kí nált sza kok kö re is je len tő sen bő vült) (Teperics, é. n.; Polónyi, 2003;
Agr, é. n.; Econ, é. n.; Law, é. n.).8 Haj dú-Bi har me gye fel ső ok ta tá si pa let tá já ról azon ban
tovább ra is hi á nyoz nak bi zo nyos kép zé sek, de még így is az egyik leg na gyobb kí ná lat tal és
presz tíz  zsel ren del ke ző in téz mé nye ket tud hat ja ma gá é nak, ami bi zo nyá ra a sze lek tív el ván -
dor lás min tá za ta it is be fo lyá sol ja.

Amen  nyi ben a fent be mu ta tott in téz mé nyi ol dal ról kö ze lí tünk a kér dés hez, csak azok ról ka -
punk in for má ci ót, akik már hall ga tói jog vi szony ban áll nak a vizs gált in téz mén  nyel. Ezek az elem -
zé sek azon ban nem nyúj ta nak in for má ci ót azok ról a fi a ta lok ról, akik az adott in téz mény kör nyé -
kén érett sé giz tek, de más hol foly tat ják fel ső fo kú ta nul má nya i kat (azok ról pe dig még ke vés bé,
akik nem is ta nul nak to vább). Ar ra vo nat ko zó an rend kí vül ke vés adat áll a ren del ke zé sünk re, hogy
egy-egy ré gió fi a tal jai kö zül kik ho va je lent kez nek érett sé gi után (vagy egy ál ta lán je lent kez nek-e
a fel ső ok ta tás ba). Me gyei szin tű ada to kat pe dig még rit káb ban ta lá lunk. A ta nul má nyi el ván dor lás
te rü le ti min tá za ta i ról leg in kább a fel vé te li sta tisz ti kák ered mé nye i ből tá jé ko zód ha tunk, ame lyek
az ál ta lunk vizs gált tér ség erős meg tar tó e re jé re utal nak. A 2009-es fel vé te li zők ada ta i ból pél dá ul
az ol vas ha tó ki, hogy az Észak-Alföld ré gi ó ban a má so dik leg ma ga sabb azok ará nya, akik ugyan -
azon ré gi ó ban kí ván ják foly tat ni fel ső fo kú ta nul má nya i kat. Ez a je lent ke zők 57%-át te szi ki, ame -
lyet csak a Kö zép-Ma gyar or szág ré gió előz meg (Szemerszki, 2010).

Je len ta nul mány vá la sza az el lent mon dás ok ra

Az ed dig be mu ta tott ered mé nyek (1. táb lá zat) azt az el lent mon dást hor doz zák ma guk ban,
hogy von zó a me gye in téz mé nyi kí ná la ta, szé les az in téz mé nyek rekrutációs bá zi sa, még is
van nak, akik más te rü le tek in téz mé nye it vá laszt ják. Rá adá sul az itt ma ra dó hall ga tók kö ré ben
is egy faj ta sze lek tív el ván dor lás nyo mai ta pint ha tók ki. Az el lent mon dást az old hat ja fel, ha
fel tár juk az egyes ál lí tá sok mö gött rej lő meg kö ze lí té se ket. A rekrutációs bá zist be mu ta tó ada -
tok in téz mé nyi ol dal ról kö ze lí tik meg a kér dést, te hát azon hall ga tók men  nyi sé gi ada ta it fog -
lal ják ma guk ban, akik már va la mely deb re ce ni fő is ko lá ra vagy egye tem re be irat koz tak. A hall -
ga tói vizs gá la tok szin tén csak azok ról mond hat nak va la mit, akik itt ma rad nak. Ezek az
elem zé sek azon ban a hall ga tók ra vo nat ko zó an már mi nő sé gi ada lé kok kal is szol gál nak, így
fel szín re ke rül het a hely ben ma ra dók „le fö lö zött sé ge” is. A kör nyé ken érett sé gi ző, de más ho va
je lent ke ző fi a ta lok ról azon ban ke vés in for má ci ónk van. Ezt leg in kább föld raj zi (te hát nem
intéz mé nyi) meg kö ze lí tés ből le het vizs gál ni. Je len ta nul mány ban is föld raj zi ol dal ról sze ret nénk
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8 Relatíve fi a tal Deb re cen ben pél dá ul az önál ló jo gász-, gyógy sze rész- és köz gaz dász kép zés, va la mint az
ag rár kép zés és ze ne mû vé sze ti kép zés bi zo nyos irá nyai, kép zé si szint jei.
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meg kö ze lí te ni a kér dést, és utá na jár ni an nak, hogy a vizs gált fel ső ok ta tá si in téz mé nyek egy ál -
ta lunk le ha tá rolt kör ze té ből – Haj dú-Bi har me gyé ből – kik azok, akik a fő vá ros ba vagy va la -
mely más me gyé be va ló el ván dor lás mel lett dön te nek (leg alább is fel ső fo kú ta nul má nya ik ide -
jé re), és kik azok, akik a ma ra dást vá laszt ják. Csak e cso por tok ös  sze ha son lí tá sá ból von ha tunk
le meg bíz ha tó kö vet kez te té se ket ar ról, hogy lé te zik-e a sze lek tív el ván dor lás, és ha igen,
mennyi re ki ter jedt, il let ve mi áll a hát te ré ben.

1. táb lá zat. A ko ráb bi vizs gá la tok cso por to sí tá sa

For rás: sa ját szer kesz tés

A mo dell: a fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás sze lek ci ós 
lép csôi és azok mö göt te sei

A sze lek tív el ván dor lást a fel vé te li sze lek ció egyik moz za na tá nak te kint jük, amely egy tá gabb ha -
tás me cha niz mus ba il lesz ke dik (2. áb ra). Ma ga a fel vé te li sze lek ció is egy tá gabb, mind két vé gén
nyi tott fo lya mat nak egy ki ra ga dott moz za na ta, hi szen mind a je lent ke zés előtt, mind pe dig a si ke -
res fel vé telt kö ve tő en – hall ga tó ként vagy ké sőbb, mun ka vál la ló ként – szá mos szű rőn át es nek
a di á kok tár sa dal mi hát te rük vagy ered mé nyes sé gük alap ján (pl. Neuwirth–Szemerszki, 2009;
Ferge, 1980; Ró bert, 2000b; Andor–Liskó, 1999; Gazsó–Laki, 1999; Szemerszki, 2009a, 2009b;
Horn, 2010; La dá nyi, 1994; Fényes–Pusztai, 2004; Forray, 1992; Blaskó, 2008 stb.).

A fel ső ok ta tá si fel vé te li el já rás so rán há rom sze lek ci ós lép csőt kü lön böz te tünk meg: 
1. Az el ső és ta lán leg fon to sabb lép csőt az a dön tés je len ti, hogy az érett sé gi ző ki töl ti-e a fel ső -
ok ta tá si je lent ke zé si la pot vagy sem. Ezt a lép csőt ön ki re kesz tés nek ne vez tük el. A ku ta tá sok
azt mu tat ják, hogy er re a dön tés re na gyon erő sen hat mind az ered mé nyes ség, mind a csa lá di
háttér.9 No ha a fel ső ok ta tá si ex pan zió kö vet kez té ben egy re töb ben jut hat nak be a fel ső ok ta tás ba,
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9 Arról a több szö rös sze lek ci ós me cha niz mus ról nem is be szél ve, ame lyet a fel vé te li dön tés pil la na tá ig
végig jár nak a fi a ta lok, hi szen már az óvo da, az ál ta lá nos is ko la vagy a kö zép is ko la meg vá lasz tá sa, 
„fel vé te li je” so rán is ér vé nye sül nek a szár ma zás és az ered mé nyek szto chasz ti kus ös  sze füg gé sei.
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a je lent ke zés té nyé nek még min dig erős a tár sa dal mi meg ha tá ro zott sá ga (Örkény–Szabó, 2001;
Bourdieu, 2003; Andor–Liskó, 1999; Szemerszki, 2009a, 2009b, 2010). 2. Mind amel lett a fel ső -
ok ta tás nak csak bi zo nyos ka pui nyi tot tak a tár sa da lom al sóbb ré te ge i ből be sod ró dók szá má ra,
hiszen – ahogy a leg több ku ta tás is meg erő sí ti – van nak elit és van nak ala csony stá tu szú hall ga tó -
kat be fo ga dó in téz mé nyek vagy ka rok, ese ten ként sza kok, ame lyek el osz lá sa te rü le ti leg is egye -
net len (Koz ma, 2004; Ró bert, 2000a, 2000b; Veroszta, 2010; Gá ti, 2010; Györ gyi, 2010;
Neuwirth–Szemerszki, 2009; Fónai–Márton, 2010; Ceg lé di, 2009, 2010; Papszt, 2010). Ez rész -
ben a fel vé te li be adá sa kor meg ho zott dön tés ered mé nye, rész ben pe dig an nak kö szön he tő, hogy
az adott fel vé te li pont ha tár el éré se sem füg get len a szár ma zás tól. A fel vé te li je lent ke zés mi nő sé gi
dön té se je len ti te hát a sze lek ció má so dik lép cső jét, ame lyet ön sze lek ci ó nak ne vez tünk el. 
3. A har ma dik lép cső a fel vé te li si ke res sé ge, amely azon ban már nem egy dön tés ered mé nye (bár
nem füg get len at tól, hi szen a be ju tá si ne héz ség gel is kal ku lál nak a je lent ke zők), ha nem a fel vé te -
lin nyúj tott tel je sít mény től függ, be le ért ve a ta nul má nyi vagy szo ci á lis ala pon ad ha tó több let pon -
to kat is. A fel vé te li sze lek ció ezen sza ka szát ne vez tük ma gá nak a sze lek ci ó nak, hi szen eb ben
a moz za nat ban ra gad ha tó meg a bel ső dön té sek től leg in kább füg get len sze lek ci ós ha tás.

2. áb ra. A fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás sze lek ci ós lép csôi és azok mö göt te sei

For rás: sa ját szer kesz tés, ala poz va a kö vet ke zô mun ká ra: Ró bert, 2000b

Ku ta tá sunk so rán ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy e há rom moz za na tot mi lyen hát tér té nye zők
be fo lyá sol ják. A tár sa dal mi hát tér és az ered mé nyes ség ha tá sa i ról szak iro dal mi for rá sok so ra ad
számot.10 A mö göt te sek so rá ban egy har ma dik té nye zőt is fon tos nak tar tunk: az in téz mé nyi
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10 Ezek egy más sal va ló ös  sze ha son lí tá sá ról vagy együt tes ha tás me cha niz mu sá ról már ke ve sebb ku ta tás
folyt. A sze lek tív el ván dor lás szem pont já ból is ér de kes, hogy ezek egy más hoz ké pest mi lyen ha tást fej -
te nek ki, me lyik az erô sebb, me lyik olt hat ja ki a má sik ha tá sát stb.
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kíná lat, il let ve az in téz mé nyek el ér he tő sé ge is ha tás sal le het a hall ga tó je löl tek dön té se i re.
Jelen tő sen be fo lyá sol ja ugyan is a dön tést, hogy va la ki a sa ját te le pü lé sén meg ta lál ja-e az ál ta la
ki vá lasz tott sza kot vagy több száz ki lo mé ter rel tá vo labb kell meg ol da nia a lak ha tás és meg él -
he tés prob lé má it. Az el ér he tő kö zel ség ben lé vő kí ná lat te hát már a fel vé te li dön té sé re is óri á si
ha tás sal le het, de nem ér dek te len a ki vá lasz tott kép zés mi nő sé ge szem pont já ból sem. Úgy gon -
dol juk, hogy a fel vé te li sze lek ció ed dig ke vés sé ku ta tott kér dé se, hogy mi be fo lyá sol ja egy-egy
me gye hall ga tó je lölt je i nek el ván dor lá si szán dé ka it. Je len elem zés ben te hát a fel vá zolt mo dell -
ből csu pán a má so dik lép csőt vizs gál juk meg, ezen be lül pe dig csak a te rü le ti di men zi ó ra he -
lyez zük a hang súlyt. A so kat vizs gált sza ka dé ko kat (fő is ko la-egye tem vagy pi ac ké pes-nem
piac ké pes sza kok kö zött) ez út tal föld raj zi kon tex tus ba ágyaz zuk. Ku ta tá sunk kö zép pont já -

ban te hát a fel vé te li dön tés mi nő sé gé nek te rü le ti di men zi ó ja áll.11

Ada tok

Kér dé se ink meg vá la szo lá sá hoz a 2011-es nor mál fel vé te li el já rás ada ta it hasz nál tuk fel, mely -
nek tel jeskö rű sé gé ből adó dó an ered mé nye ink a tény le ges ké pet mu tat ják, te hát nem csak va ló -
szí nű sé gi min ta vé te len ala pu ló becs lé sek. Az adat bá zis sa já tos sá gai mi att, il let ve a ha tal mas
in for má ció tö meg re du ká lá sa ér de ké ben csak az el ső he lyes je lent ke zé sek ké pez ték elem zé -
sünk tár gyát. Ta nul má nyunk to váb bá nem ter jed ki a tény le ges el ván dor lás ra, egy elő re csak
a szán dé kok, va gyis az ön sze lek ció szint jén vizs gá ló dunk.

A fel vé te li szán dé kok tisz tább meg ra ga dá sa ér de ké ben ho mo ge ni zál tuk cél cso por tun kat,
így csak a 2011-ben érett sé gi ző ket és az el ső he lyen nap pa li ta go zat ra je lent ke ző ket vet tük fi -
gye lem be. To váb bá ki zár tuk az elem zés ből a mes ter szak ra ké szü lő ket és a kül föl di lak hel  lyel
ren del ke ző ket is (N = 49 799, eb ből Haj dú-Bi har N = 2876). A cél cso port szű kí té sé nek egyik
oka tar tal mi meg fon to lá so kon nyug szik: a ko ráb ban érett sé gi zők ki zá rá sá val a má so dik szak ra
je lent ke ző, il let ve az érett sé gi óta újabb tel je sít mé nye ket (pl. nyelv vizs gá kat) le tu dó fi a ta lo kat
akar tuk ki von ni. Emel lett – az elő re ho zott érett sé gik rend sze ré nek el le né re is – a fel vé te li pont -
szám ok mond hat ni ugyan azo kon a kö ve tel mé nye ken ala pul nak, ha csak egyet len év fo lyam
érett sé gi ző it ele mez zük. A táv ok ta tás ra, a le ve le ző és az es ti ta go zat ra je lent ke ző ket pe dig
azért nem von tuk be a vizs gá lat ba, mert fel té te lez he tő en más el ván dor lá si min tá zat jel lem zi
őket. A mes ter szak ra ké szü lők is fel te he tő en más mo bi li tá si jel lem zők kel bír nak, mint a fris sen
érett sé gi zők, rá adá sul a mes ter sza kok szű kebb és te rü le ti el osz lá su kat te kint ve más ké pet mu -
ta tó kí ná la ta is tor zít hat ná az ered mé nye ket. A tar tal mi meg fon to lá so kon túl tech ni kai oka is
volt ki zá rá suk nak, hi szen az el té rő fel vé te li pont rend szer mi att ered mé nye ik ös  sze ha son lít ha -
tat la nok az alap-, osz tat lan vagy fel ső fo kú szak kép zés re je lent ke ző ké vel. A csak ma gyar or szá -
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11 A je lent ke zés tényére vo nat ko zó ada tok saj nos ke vés bé áll nak ren del ke zé sünk re, míg a je lent ke zés mi -
nô sé ge és a fel vé te li si ke res sé ge nyo mon kö vet he tô a fel vé te li el já rás so rán ke let ke zett adat bá zis ok -
ból. Az el sô lép csôt nem vizs gál juk ta nul má nyunk ban, a har ma dik ra vo nat ko zó elem zé se ket pe dig je -
len írás foly ta tá sa ként kí ván juk meg je len tet ni.
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gi lak hel  lyel ren del ke zők re va ló le szű kí tés re a fel hasz nált vál to zók mi att volt szük ség, ugyan is
a ha tá ron túl ról ér ke zők nél sok szor ér tel mez he tet len a te le pü lés vagy a kö zép is ko la tí pu sa,
illet ve az el té rő sza bá lyo zá sok mi att a hát rá nyos hely zet ka te gó ri á ja is.

A fel vé te li el ván dor lá si szán dé kok meg ra ga dá sa ér de ké ben há rom cso por tot kü lö ní tet tünk
el a min tá ban. A la kó hely, il let ve az el ső he lyen meg je lölt kép zés he lyé nek alap ján a sa ját
megyé be fel vé te li ző ket ma rad ni vá gyók nak, a fő vá ros ba fel vé te li ző ket Bu da pest re tartóknak,12

míg a töb bi me gye kép zé se it el ső he lyen meg cél zó kat más me gyék be tar tók nak ne vez tük el. A más
me gyék be tar tók cso port ja el ső lá tás ra túl sá go san he te ro gén nek tűn het, ami to váb bi ka te gó ri ák be -
ve ze té sét szor gal maz hat ná, azon ban Haj dú-Bi har me gye ese té ben csak ala csony elem szám esik e
tág nak tű nő cso port ba, rá adá sul az ál ta luk meg cél zott in téz mé nye ket fi gye lem be vé ve vi szony lag
ho mo gén nek te kint he tők: a más ho va tar tók mind ös  sze 10%-os tá bo rá nak kö zel két har ma da
ugyan is a kör nye ző me gyék fő is ko lá it cé loz za meg. Emi att ma rad tunk a hár mas fel osz tás nál elem -
zé sünk so rán, és nem hoz tunk lét re újabb – bár tar tal mi lag szük sé ges nek tű nő – ka te gó ri á kat.
A me gyét mint elem zé si egy sé get pe dig azért vá lasz tot tuk, mert a tá gabb, Észak-Alföld ré gió ka te -
gó ri á ja ös  sze mos ta vol na Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok me gye vél he tő en
el té rő ered mé nye it Haj dú-Bi ha ré val, amely mind in téz mé nyi kí ná la tá ban, mind pe dig az itt érett -
sé gi zők tár sa dal mi ös  sze té tel ében kü lön bö zik a má sik két me gyé től. Egy kis tér sé gi szin tű elem zés
pe dig már szét fe szí tet te vol na egy ilyen rö vid ter je del mű ta nul mány ke re te it. 

Ered mé nyek

Hely ben ma ra dás a Haj dú-Bi har me gyei fel vé te li zôk kö ré ben

A 2011-ben érett sé gi zők nek or szá go san csak alig több mint ötö de kí ván a sa ját me gyé jé ben
ma rad ni, míg ugyan ez Haj dú-Bi har megyében13 a je lent ke zők több mint két har mad ára igaz
(68%, 1970 fő) (3. áb ra). In nen a fel vé te li zők ne gye dét sem te szik ki a fő vá ros ba tar tók, míg
or szá go san a fi a ta lok több sé ge (54%) ké szül oda. Az or szá gos ará nyo kat ter mé sze te sen tor zít -
hat ják a fő vá ro si és a Pest me gyei je lent ke zők tö me gei, de me gyei bon tás ban is ele mez ve a kér -
dést azt lát hat juk, hogy Haj dú-Bi har me gye or szá gos vi szony lat ban is ki emel ke dő meg kö tő
erő vel bír. Ha nem ves  szük fi gye lem be a Pest me gye i ek és a fő vá ro si ak – mond hat ni hely ben
ma ra dást je len tő – 80–90% fe let ti bu da pes ti je lent ke zé sét, ak kor Csong rád me gyé től (69%)
alig le ma rad va Haj dú ban a má so dik leg ma ga sabb a sa ját me gyé be fel vé te li zők ará nya. Őket
a har ma dik nagy vi dé ki egye tem nek ott hont adó Ba ra nya me gye (62%) kö ve ti a sor ban, míg
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12 Azokat a Pest me gyei, il let ve fô vá ro si lak hel  lyel ren del ke zô fi a ta lo kat, akik Bu da pest re je lent kez tek el sô
he lyen, Bu da pest re tar tók ként kó dol tuk. Ez né mi leg tor zít ja a hely ben ma ra dók or szá gos ará nyát, de 
a ket tôs be so ro lás el ke rü lé se ér de ké ben kény te le nek vol tunk meg hoz ni ezt a komp ro mis  szu mot.

13 Hajdú-Bihar me gye te rü le tén a kö vet ke zô in téz mé nyek mû köd nek: Deb re ce ni Egye tem (ki vé ve az
Egész ség ügyi Kar), a Nyír egy há zi Fô is ko la Püs pök la dány ba ki he lye zett kép zé sei, a Deb re ce ni Re for má -
tus Hit tu do má nyi Egye tem, il let ve a ko ráb bi Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zô Fô is ko la.
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a leg na gyobb „ki bo csá tás sal” ren del ke ző me gye Nóg rád, ahol az érett sé gi zők nek mind ös  sze
5%-a kí ván hely ben maradni.14

A sze lek tív el ván dor lás szán dé ka te hát Haj dú-Bi har me gyé ben ös  szes sé gé ben 625 Bu da -
pes tet vá lasz tó hall ga tó je löl tet (az it te ni lak hel  lyel ren del ke ző fel vé te li zők 22%-a), va la mint
281 más me gyé be tar tó hall ga tó je löl tet (az it te ni lak hel  lyel ren del ke ző fel vé te li zők 10%-a)
érint.

3. áb ra. A fel vé te li el ván dor lá si szán dé kok alap ján kép zett cso por tok meg osz lá sa me gyén ként (%)

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)
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14 Ez an nak kö szön he tô, hogy ez a me gye a leg in kább in téz mény hi á nyos, hi szen itt csak a kis be fo ga dó -
ké pes sé gû Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko la Pénz ügyi és Szám vi te li Ka rá nak Sal gó tar já ni In té ze tét vagy 
a szin tén ala csony fel vé te li ka pa ci tás sal bí ró Kár oly Ró bert Fô is ko la Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi
Ka rát vá laszt hat ták a fel vé te li zôk.
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Az el ván dor lás és hely ben ma ra dás mö göt te sei

A kí ná lat

A fen ti ada tok ból is ki tű nik, hogy az egyes me gyék in téz mé nyi kí ná la ta je len tő sen be fo lyá sol -
hat ja az ott la kók el ván dor lá si szán dé ka it, így ezt a di men zi ót is be von tuk elem zé sünk be. A kí -
ná lat nak pró bál tuk a le he tő leg alap ve tőbb ob jek tív mu ta tó it fi gye lem be ven ni, nem pe dig a kü -
lön bö ző fel ső ok ta tá si rang sor ok mi nő sé gi mu ta tói men tén meg kü lön böz tet ni az egyes
in téz mé nye ket, mi vel úgy vél jük, hogy kü lö nö sen egy ilyen, a re gi o ná lis sa já tos sá gok ra ér zé -
keny elem zés so rán in kább a vizs gált in téz mé nyek he lyi tár sa da lom ban be töl tött sze re pét kell
meg ér te nünk, nem pe dig olyan in téz mé nyek kel ös  sze ha son lí ta nunk, ame lyek más kö zeg ben
lé tez nek, így más kül de tés sel ren del kez nek. A kí ná la tot így egy faj ta „be fo ga dói ka pa ci tás ként”
fog tuk fel, s a kí nált sza kok szá má val és a fel vet tek lét szá má val ra gad tuk meg. A be ju tá si ne -
héz sé get is meg vizs gál tuk, amit a kí ná lat egy faj ta mi nő sé gi mu ta tó já nak te kin tet tünk. Kí nált
sza kok szá ma alatt az adott me gye 2011-ben el in dí tott – mes ter sza kok nél kü li – kép zé se i nek
ös  szeg zett szá mát ér tet tük (pon to sab ban csak azo kat a sza ko kat szá mol tuk ös  sze, ame lyek re
leg alább egy el ső he lyes je lent ke zés ér ke zett). A fel vet tek lét szá ma a szű kí tett cél cso por tunk -
ból adott me gye kép zé se i re tény le ge sen fel vé telt nyert hall ga tók lét szá mát ta kar ja. A be ju tá si
ne héz sé get pe dig az adott me gye alap-, osz tat lan és fel ső fo kú szak kép zé se in vett át la gos fel vé -
te li pont ha tár ral mér tük. A kí ná la ti jel lem ző ket az or szág me gyé i nek vi szony lag ho mo gén cso -
por to sí tá sá val ad juk meg. Az elem zé sünk tár gyát ké pe ző Haj dú-Bi har mel lett kü lön fel tün tet -
jük a fő vá ros, a nagy vi dé ki egye te mek nek ott hont adó há rom me gye (Ba ra nya, Csong rád,
Haj dú-Bi har), il let ve a töb bi me gye át la ga it is (2. táb lá zat). Az or szá gos át la gok és a há rom na -
gyon ha son ló el ván dor lá si min tá zat tal ren del ke ző me gye (Ba ra nya, Csong rád, Haj dú-Bi har)
át la gos kí ná la ti mu ta tó i nak meg adá sá val tisz tább ös  sze ha son lí tá so kat te he tünk az ál ta lunk
vizs gált me gyé re vo nat ko zó an.

2. táb lá zat. In téz mé nyi kí ná lat és be ju tá si ne héz ség az or szág egyes ré sze in

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel s� ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

A fő vá ros hely ze te a leg ked ve zőbb mind há rom kí ná la ti mu ta tó te kin te té ben. Haj dú-
Bihar – a be ju tá si ne héz ség né mi leg át lag alat ti ér té ke mel lett – a má sik két vál to zót te kint ve
fe lül múl ja az or szá gos át la got. A leg na gyobb re gi o ná lis szel le mi köz pon tok kal ren del ke ző
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megyék hez ké pest Haj dú-Bi har ban né mi leg ala cso nyabb a kí nált sza kok szá ma, de több mint
450 fő vel több hall ga tót ké pes be fo gad ni kép zé se i re úgy, hogy köz ben az át la gos fel vé te li
pont ha tár is ezek nek a me gyék nek az át la ga fö lött ma rad. Az or szág töb bi me gyé jé nek át la ga
mind há rom di men zi ó ban lát ha tó an le sza kad a fő vá ros vagy e há rom me gye mu ta tó i tól. A me gyék
erős meg kö tő ere jét te hát fel ső ok ta tá si kí ná la tuk mi nő sé ge, sok szí nű sé ge és tág ka pa ci tá sa
magya ráz hat ja.

Az ered mé nyes ség

A fris sen érett sé gi zők sze lek tív el ván dor lá sát mind tár sa dal mi hát te rük, mind pe dig ered mé -
nyes sé gük te kin te té ben vizs gál juk. Az ered mé nyes ség fok mé rő jé nek az el ső he lyen el ért fel vé -
te li pont szá mot, a leg ma ga sabb szin tű nyelv vizs gát, va la mint a ta nul má nyi ver seny ered mé -
nye ket te kin tet tük. A csa lá di hát tér meg ra ga dá sá hoz a hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tért ka pott több let pont meg lét ét vet tük ala pul, azon ban – mi vel ez csak kis ré szét érin ti
a fel vé te li zők nek – a la kó hely te le pü lés tí pu sá val, va la mint a kö zép is ko la tí pu sá val to vább ár -
nyal tuk a ké pet. Bár az utób bi két vál to zó csak szto chasz ti kus ös  sze füg gés ben áll a tár sa dal mi
hát tér rel, de lé vén, hogy az elem zett adat bá zis el ső sor ban nem szo ci o ló gi ai ku ta tás ra szánt
ada to kat tar tal maz, így csak ezek vizs gá la tá ra volt le he tő sé günk.

A 3. táb lá zat fog lal ja ös  sze mind or szá gos, mind Haj dú-Bi har me gyei te kin tet ben a há rom
el ván dor lá si szán dék alap ján el kü lö ní tett cso port ered mé nyes sé gi mu ta tó it. Haj dú-Bi har me -
gye ese té ben az el ső öt sor ban sze rep lő vál to zók men tén egy ér tel mű lej tő raj zo ló dik ki a fő vá -
ros ba je lent ke zők től a más ho va tar tók fe lé. A ma rad ni vá gyók itt a me gyei át lag kör nyé kén he -
lyez ked nek el. A leg drá ma ibb kü lönb sé get a C tí pu sú fel ső fo kú nyelv vizs gák nál ta pasz tal juk:
a más me gyék be ké szü lők höz ké pest több mint hét szer, a hely ben ma ra dók hoz ké pest pe dig
há rom szor an  nyi an ren del kez nek ilyen nyelv vizs gá val a Bu da pes tet meg cél zók kö ré ben. 

A cso por tok ered mé nyes sé gi sor rend je or szá go san más ké pet mu tat, mint Haj dú-Bi har ban.
Ugyan or szá go san is a Bu da pest re tar tók ered mé nyei a leg job bak – bár nem érik el Haj dú-
Bihar fő vá ros ba ké szü lő i nek át la gos szint jét –, de a sa ját me gyét, il let ve más me gyé ket meg -
cél zók ér té kei sok kal kö ze lebb es nek egy más hoz. Ha a két utób bi cso por tot néz zük or szá go -
san, Haj dú hoz ké pest meg for dul a sor rend, és in kább a más me gyék be ván dor lók ta nús kod nak
jobb tel je sít mé nyek ről. Ezek a kü lönb sé gek pár hu zam ba ál lít ha tók és ma gya ráz ha tók a 2. táb -
lá zat ban be mu ta tott kí ná la ti mu ta tók kal. Haj dú-Bi har me gye hall ga tó je lölt jei a tel jes min tá -
hoz vi szo nyít va át lag kö ze li vagy ép pen a fö löt ti ér té ke ket pro du kál nak.

Az el ső hely re fel vet tek, il let ve a si ker te le nül fel vé te li zők ará nya i ban ta pasz tal tak a be ju -
tá si ne héz ség te rü le ti leg el té rő fo ká val ma gya ráz ha tók. Haj dú ban lát ha tó an a leg gyen gébb tel -
je sít ményt fel mu ta tó har ma dik cso port ke rül be leg na gyobb va ló szí nű ség gel (43%) az el ső nek
meg je lölt kép zé si hely re, vi szont a si ker te le nül fel vé te li zők ará nya is kö rük ben a leg ma ga sabb.
Úgy tű nik te hát, hogy Haj dú me gye más ho va tar tó fel vé te li zői biz tos ra ját sza nak – ezt tá maszt -
ja alá, hogy több sé gük a kör nye ző me gyék ala cso nyabb presz tí zsű fő is ko lá it cé loz za meg –, 
de kö zel egy har ma duk még így sem tud be ke rül ni a fel ső ok ta tás ba (3. táb lá zat).

Az ered mé nyek ös  szes sé gé ben azt tá maszt ják alá, hogy a leg job ban tel je sí tők kí ván ják
Bu da pes ten foly tat ni ta nul má nya i kat, míg a töb bi me gyét a leg gyen gébb ered mé nye ket fel mu -
tat ni tu dók vá laszt ják leg in kább.
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3. táb lá zat. Ered mé nyes sé gi mu ta tók az el ván dor lá si szán dék alap ján de fi ni ált cso por tok ban

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

* Mivel a fel vé te li el já rás so rán csak a C tí pu sú (komp lex) nyelv vizs gá kért jár pont, a fel sô fo kú A és B tí pu sú
nyelv vizs gák „be val lá sát” eset le ges ség jel lem zi. Így az ilyen nyelv vizs gák kal ren del ke zô ket a kö zép fo kú val
ren del ke zôk kel so rol tuk egy cso port ba.

A tár sa dal mi hát tér

A tár sa dal mi hát tér hez kö tő dő mu ta tó kat a 4. táb lá zat ban fog lal tuk ös  sze. Hát rá nyos vagy hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tü kért Haj dú-Bi har me gye fel vé te li zői kö zel 6 szá za lék pont tal
(17%) töb ben kap tak több let pon tot, mint a tel jes min ta fi a tal jai (11,4%). Mind két eset ben a fő -
vá ros ba tar tók kö ré ben a leg ala cso nyabb (a más ho va tar tók cso port já ban ta pasz talt arány nak
csak ke ve sebb mint fe le) az iga zol tan e ka te gó ri á ba eső fi a ta lok ará nya. A gim ná zi um ban, il let -
ve két tan nyel vű gim ná zi um ban vég zők vi szont a Bu da pes tet meg cél zók kö ré ben rep re zen tál -
tak felül. Haj dú-Bi har me gyé ről ál ta lá nos ság ban elmondható,15 hogy az or szá gos át lag hoz ké -
pest itt csak fe le an  nyi an van nak a köz ség ből/nagy köz ség ből ér ke zők, de a ten den cia eb ben az
eset ben is ha son ló: leg ki sebb arány ban a fő vá rost meg je lö lők kö zött ta lál koz ha tunk ve lük.
A ked ve zőt le nebb hely ze tű te le pü lés tí pu sok hall ga tó je lölt jei te hát leg in kább a csak ki csi vel
távo lab bi, de ala cso nyabb presz tí zsű dip lo mát adó fő is ko lá kat cé loz zák meg, il let ve je len tős
ré szük a kö zel ben lé vő egye te me ket és fő is ko lá kat vá laszt ja.
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15 Ez rész ben a Haj dú ság sa já tos te le pü lés szer ke ze té bôl adód hat, itt ugyan is egy mást érik a vá ro sok.
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Ös  szes sé gé ben a tár sa dal mi hát tért te kint ve is el mond ha tó, hogy Haj dú-Bi har me gye fel -
vé te li zői kö zül a fő vá rost meg je lö lők van nak egy ér tel mű en a leg ked ve zőbb, míg a más me -
gyék be tar tók – bár a ma rad ni vá gyók tól ez út tal ke vés bé le ma rad va – a leg ros  szabb hely zet -
ben.

4. táb lá zat. A tár sa dal mi hát tért rep re zen tá ló mu ta tók az el ván dor lá si szán dék alap ján de fi ni ált cso por -
tok ban (%)

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

Ered mé nyes ség és hát tér együt tes vizs gá la ta

An nak ér de ké ben, hogy cso port ja in kat egy szer re tud juk vizs gál ni az ered mé nyes ség és a tár sa -
dal mi hát tér di men zi ó i ban, egy-egy ös  sze vont vál to zót hoz tunk lét re a fent be mu ta tott há rom-
há rom alváltozóból.16 Eze ket az ös  sze vont in de xe ket stan dar di zál tuk, így olyan nul la át la gú,
egy szó rá sú vál to zó kat kap tunk, me lyek meg kön  nyí tik az in terp re tá lást.

A 4. áb ra az egyes me gyék el he lyez ke dé sét mu tat ja be az át la gos ered mé nyes ség, il let ve
a tár sa dal mi hát tér men tén ki fe szí tett tér ben. A víz szin tes ten ge lyen az össze vont tár sa dal mi
hát tér in dex ér té ke it, a füg gő le ge sen az ered mé nyes sé gét lát hat juk, a kö rök mé re te pe dig az
egyes me gyék fel ső ok ta tás ba je lent ke ző i nek lét szá má val ará nyos. Ami vi zu á li san is jól le ol -
vas ha tó az áb rá ról, az a fő vá ro si ak mind két di men zi ó ban vett ki ug rá sa, il let ve Szabolcs-
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16 A tár sa dal mi hát tér ös  sze vont in de xé be a hát rá nyos hely ze tért já ró több let pont meg lét ét, a te le pü lés, il -
let ve a kö zép is ko la tí pu sát von tuk be. A há rom vál to zó att ri bú tu ma it elô for du lá si gya ko ri sá guk
reciprokával sú lyoz va ös  sze ad tuk min den fel vé te li zô re vo nat ko zó an. En nek so rán ne ga tív súlyt ka pott 
a HH/HHH pont szám, a köz ség/nagy köz ség, a ki sebb vá ros, il let ve a szak kö zép is ko lai érett sé gi. Az ered-
mé nyes ség ös  sze vont in de xé nek lét re ho zá sa kor ha son ló an jár tunk el az el ért fel vé te li pont szám, a leg -
ma ga sabb meg szer zett nyelv vizs ga és az el ért ta nul má nyi ver seny ered mény vál to zók sú lyo zott ös  szeg -
zé sé vel. Az el ért fel vé te li pont szám he lyett azt a mu ta tót hasz nál tuk, amely meg ad ja, hogy a ma xi má li san
el ér he tô 480 pont nak hány szá za lé kát ér te el az adott fel vé te li zô 0—10 pont ra ve tít ve. Te hát mi nél ma ga -
sabb pont szá mot ér nek el a fel vé te li zôk a két ös  sze vont in dex ben, an nál jobb ered mé nyes ség, il let ve tár -
sa dal mi hát tér jel lem zi ôket.
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Szatmár-Bereg me gye le sza ka dá sa. Lát ha tó an az ál ta lunk vizs gált Haj dú-Bi har nem szá mít
ati pi kus nak ha zánk ban: ered mé nyes sé ge alul ról sú rol ja az or szá gos át la got, míg tár sa dal mi
hát te rét te kint ve va la me lyest el ma rad attól.17

4. áb ra. A me gyék fel vé te li zôi a tár sa dal mi hát tér és az ered mé nyes ség alap ján ki fe szí tett két di men zi ós
tér ben (ös  sze vont stan dar di zált indexek18)

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 49 799)

Ha szű kít jük az elem zést az ál ta lunk vizs gált Haj dú-Bi har ra, és az el ván dor lá si szán dé kok
alap ján de fi ni ált há rom cso por tot az elő ző höz ha son ló mó don áb rá zol juk a ki je lölt két di men zi ós
tér ben, ak kor az 5. áb rát kap juk. Lát ha tó, hogy mind a tár sa dal mi hát tér, mind az ered mé nyes -
ség alap ján egy olyan lej tő re buk kan tunk, mely nek te te jén a Bu da pest re tar tók, al ján pe dig
a más me gyék be tar tók he lyez ked nek el. Te hát a fő vá rost vá lasz tók ma ga sabb tár sa dal mi stá -
tus  szal és ki ma gas lóbb ered mé nyek kel ren del kez nek, míg a más ho va tar tó kat leg in kább az ala -
cso nyabb tár sa dal mi hát tér és a gyen gébb tel je sít mény jel lem zi. Úgy tű nik, hogy a sze lek tív
elván dor lás nak mind két irá nya – te hát mind a po zi tív, mind a ne ga tív – fel fe dez he tő Haj dú-
Bihar me gye 2011-ben érett sé gi ző fi a tal jai kö ré ben.
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17 Ugyanakkor nem sza bad el fe lej te ni, hogy a tár sa dal mi hát tér, il let ve az ered mé nyes ség di men zi ói ma -
guk sem füg get le nek egy más tól, így ten ge lye ink — me lyek 90°-os szö get zár nak be egy más sal — né mi leg
le egy sze rû sí tet tek. A két di men zió ös  sze füg gé sei mi att ta pasz tal juk azt, hogy az áb rá zolt kö rök a 45°-os
ten gely fe le zô kö rül szó ród nak.

18 A ten gely met sze tek mind két vál to zó te kin te té ben a tel jes min tá ra vo nat ko zó át la got je lö lik.
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5. áb ra. Haj dú-Bi har me gye el ván dor lás alap ján de fi ni ált fel vé te li zô cso port jai a tár sa dal mi hát tér és az 
ered mé nyes ség alap ján ki fe szí tett két di men zi ós tér ben (ös  sze vont stan dar di zált indexek)19

For rás: Educatio Nonprofit Kft. — Fel sô ok ta tá si fel vé te li sta tisz ti ka 2011 (N = 2 876)

Ös  szeg zés

Haj dú-Bi har me gye a re gi o ná lis egye tem mel ren del ke ző me gyék so rá ban a má so dik leg erő -
sebb meg kö tő erő vel bír: az itt érett sé gi zők 68%-a ter ve zi hely ben foly tat ni fel ső fo kú ta nul má -
nya it. Ugyan ak kor az is igaz, hogy az in nen Bu da pest re tar tó hall ga tó je löl tek (akik 22%-ot
tesz nek ki) mind csa lá di hát te rük, mind pe dig ered mé nyes sé gük te kin te té ben fe lül múl ják
a me gyét vá lasz tó kat. A más me gyé ket vá lasz tó 10%-nyi ki sebb ség azon ban (akik fő leg
a szom szé dos me gyék fő is ko lá it cé loz zák meg) sok kal ros  szabb hát tér rel és ered mé nyek kel
bír, mint a hely ben ma ra dó több ség. A sze lek tív el ván dor lás nak te hát mind két (po zi tív és ne ga -
tív) pó lu sa ki raj zo ló dott, ami egyéb ként az or szá gos (ku mu lált) ada tok ról nem mond ha tó el,
hi szen ott át la go san in kább a más me gyék be tar tók kö ve tik a fő vá ros ba ké szü lő ket, és az adott
me gyé ben ma ra dók mu tat nak ked ve zőt le nebb ké pet. Ez a kü lönb ség fel te he tő en Haj dú-Bi har
me gye gaz dag és szé les fel ső ok ta tá si kí ná la tá val ma gya ráz ha tó.

A me gyé jük höz hű fel vé te li zők ről leg in kább az mond ha tó el, hogy a Haj dú-Bi har me gye i ek
kö ré ben át me ne tet je len te nek a két má sik cso port kö zött (ők van nak egyéb ként a leg töb ben is),
ered mé nyes sé gük és tár sa dal mi hát te rük te kin te té ben is alul ról sú rol ják az át la got. Me gyei vi -
szony lat ban te hát nem sok kal hát rá nyo sabb hely ze tű az itt ma ra dást vá lasz tó hall ga tó ság, bár
a leg ma ga sabb hát rá nyos hely ze tű je lent ke zői arán  nyal ren del ke ző, s a me gye hall ga tó i nak
mint egy har ma dát ki te vő Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye i ek to vább „ront hat ják” a tény le ge -
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19 A ten gely met sze tek mind két vál to zó te kin te té ben a Haj dú-Bi har me gyé ben la kó fel vé te li zôk re vo nat ko zó
át la got je lö lik.
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sen fel vé telt nyer tek ös  sze té tel ét. Ugyan ak kor, ha or szá gos ös  sze ha son lí tás ban szem lél jük
a hely ben ma ra dó kat, az lát szik, hogy az át lag hoz ké pest fel tű nő en rossz csa lá di hát tér rel ren -
del kez nek, hi szen 18,4%-uk ka pott hát rá nyos vagy hal mo zot tan hát rá nyos hely ze te mi att több -
let pon tot az or szá gos 11,4%-os át lag hoz ké pest. Mind amel lett ez a hát rá nyo sabb hely ze tű hall -
ga tó je lölt-so ka ság ered mé nyes sé gét te kint ve ke vés bé van le ma rad va az or szá gos át lag tól,
hi szen ezen fel vé te li zők pont szá mai csak nem el érik az át la gos pont szá mot, még úgy is, hogy
fel ső fo kú nyelv vizs gá ért csak fe le an  nyi an tart hat tak igényt több let pon tok ra, mint az or szá gos
át lag. (Bár a fel vé te li pont át la got a szo ci á lis ala pon meg sze rez he tő több let pon tok is fel jebb
húz hat ják.)

Ered mé nye ink alá tá maszt ják, hogy a me gye fel ső ok ta tá si in téz mé nye i nek igen meg ha tá -
ro zó a tár sa dal mi sze rep vál la lá suk. Az ál tal ugyan is, hogy sok fi a tal hely ben is meg ta lál ja a szá -
má ra von zó kép zést, csök ken az agy el szí vás (brain drain), így a hely ben ki kép zett (és je len tős
mér ték ben itt is ma ra dó), ma ga san kva li fi kált mun ka erő je len tő sen hoz zá já rul a tér ség gaz da -
sá gi hát rá nya i nak le küz dé sé hez (Teperics, é. n.). Ez a jó té kony ha tás pe dig túl lé pi a me gye ha -
tá ro kat is. Haj dú-Bi har egye te mei és fő is ko lái ugyan is nem csak a me gye fi a tal jai szá má ra
szol gál nak szel le mi köz pon tok ként, ha nem meg ha tá ro zó ak, sőt nél kü löz he tet le nek a kör nye -
ző, gyak ran in téz mény hi á nyos me gyék és ha tá ron tú li te rü le tek fi a tal jai szá má ra is. Elem zé -
sünk saj nos nem ter jed he tett ki az agy cse re (brain change) kér dé sé nek kör be já rá sá ra, pe dig
gaz da gí ta ná ered mé nye in ket, ha az „el ván dor lást” és a „be ván dor lást” együt te sen vizs gál hat -
nánk. Fel té te lez zük ugyan is, hogy a ha tá ron túl ról ér ke ző ér tel mi ség ke rül az in nen el ván dor -
lók he lyé re.

Meg ál la pí tá sa ink az el ván dor lás ál ta lá no sabb men  nyi sé gi mu ta tó i ra tud tak rá mu tat ni.
Emel lett a fi no mabb, mi nő sé gi ös  sze füg gé sek meg is me ré sét is szük sé ges nek tart juk, er re vonat -
ko zó ered mé nye in ket egy újabb ta nul mány ban ter vez zük be mu tat ni. Az ugyan is szét fe szí tet te
vol na ta nul má nyunk ter je del mi korlátait, ha a sze lek tív el ván dor lást pél dá ul kép zé si te rü le ten -
ként, eset leg sza kon ként is meg vizs gál juk. Ugyan csak az ered mé nyek to váb bi ár nya lá sát szol -
gál ná, ha nem csak a fel vé te li szán dé kok ról, ha nem a tény le ges be ke rü lé si mu ta tók ról is be szá -
mol hat nánk, és azo kat a szán dé kok kal ös  sze vet ve mu tat hat nánk be. A sze lek tív el ván dor lás
mö göt te se i nek mély re ha tóbb vizs gá la ta szin tén sze re pel a ter ve ink kö zött. Eh hez több vál to zós
elem zé sek szük sé ge sek a tár sa dal mi hát tér, az ered mé nyes ség és a kí ná lat együt tes bevoná sá -
val.20 Az el ván dor lá si szán dék iga zi mi ért je i nek fel tá rá sá ra azon ban in kább kva li ta tív ku ta tá -
sok nyúj ta ná nak le he tő sé get.
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20 Az ilyen jel le gû elem zé sek re nincs je len leg mó dunk rész le tes fel vé te li adat bá zis hi á nyá ban. To vább pon to -
sít hatnánk ered mé nye in ket, ha pél dá ul az ös  szes nyelv vizs gá ért vagy a hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tért ka pott több let pon tok pon tos ér té ke it is el tud nánk kü lö ní te ni elem zé sünk ben.
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