
A hazai szakpolitikai, illetve szakértôi vitákban fôként a felsôoktatás strukturális átalakítása kap -
csán fogalmazódnak meg a nemzetközi tendenciákat is figyelembe vevô szempontok. Emellett a
különbözô mutatókat, például a hallgatói létszámadatokat, a képzési területek, szakok jelentkezési
adatait tekintve az érvek sokszor feltételezéseken, „mítoszokon” alapulnak, és ritkán tartalmaz -
nak nemzetközi kitekintést. Ez komoly hiányossága a vitáknak. Bár az eltérô hagyományokkal
rendelkezô nemzeti felsôoktatási rendszerek, illetve az egyes országok eltérô fogalomkészlete,
illetve adatgyûjtési és feldolgozási módja miatt gyakran éri kritika a nemzetközi összehasonlítá -
sokat. Ha részletesebben megvizsgáljuk a fontosabb adatokat, egyértelmûen megállapítható,
hogy a hazai felsôoktatást jellemzô folyamatok több szempont szerint is jól illeszkednek az
európai tendenciák fô irányába. Ezt bizonyítják az 1. táblázat adatai is.

A fel sõ ok ta tás ex pan zi ó ja év ti ze dek óta meg fi gyel he tõ, ál ta lá nos je len ség Nyu gat-Eu ró pa
egyes or szá ga i ban. A 2003/2004. év ben az Unió or szá ga i ban az ok ta tás ban részt ve võk már kö -
rül be lül 15-16%-a fel sõ fo kú in téz mény ben ta nult, ami a fel sõ ok ta tás nem ze ti ok ta tá si rend sze -
re ken be lü li meg erõ sö dé sét je lez te. 2008-ban pe dig az OECD-tagországokban a 25 és 64 év
kö zöt ti kor osz tály 28%-a már ren del ke zett fel sõ fo kú vég zett ség gel, míg ez az arány 1997-ben 

A hazai felsôfokú képzésekbe
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� Az alábbi összeállítás nemzetközi összehasonlításban elemzi a hallgatói létszámadatokat, a
felsôoktatásba belépôk demográfiai összetételének néhány elemét, illetve a nemzetközi
hallgatói mobilitás elmúlt években végbement változásait.1 �

1 Ez az ös  sze ál lí tás a 2010 má ju sá ban ki adott Fel sõ ok ta tá si je lent ke zé sek 2010. To vább ta nu lá si ten den ci á kat meg ha tá -
ro zó té nye zõk cí mû ki ad vány meg je le né sé hez kap cso ló dó elem zõ mun ka ered mé nye i re épít. A ki ad vány le tölt he tõ:
http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/periodika/2010/jtk_kulonszam
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1. táb lá zat. Hall ga tói lét szám ada tok nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban (1999—2008, ezer fõ)

For rás: Eurostat 
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21% volt (1. áb ra).A ha zai ada tok az OECD-átlagtól el ma rad nak. A ha zai fel sõ fo kú vég zett ség gel
ren del ke zõk ará nyá nak nö ve ke dé se in kább né hány kör nye zõ kö zép-eu ró pai or szág ten den ci á i val
mu tat ha son ló sá got. Ha zánk ban (19%) a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk ará nya 4–5%-kal
ma ga sabb, mint Cseh or szág ban és Szlo vá ki á ban (14–15%), de pél dá ul Ma gyar or szá gon va la mi -
vel ala cso nyabb az ará nyuk és a nö ve ke dés is ki sebb, mint Len gyel or szág ban (20%).

1999 és 2008 kö zött a fel sõ ok ta tá si ex pan zió az Uni ó ban to vább foly ta tó dott: a fel sõ ok ta tás -
ban ta nu lók szá ma kö zel más fél sze re sé re nö ve ke dett (1. táb lá zat). Ke vés olyan or szág van (pél -
dá ul Spa nyol or szág és Bul gá ria), ahol az adott, hos  szabb tá vú idõ szak ban kis mér ték ben ugyan,
de csök kent a di á kok szá ma. A 20. szá zad má so dik fe lé tõl meg fi gyel he tõ ex pan zi ós fo lya mat a
ke let-kö zép-eu ró pai tér ség ben csak az el múlt év ti ze dek ben erõ sö dött fel. Ezt jel zi, hogy pél dá ul
Ro má ni á ban az 1999 és 2008 kö zöt ti év ti zed ben két és fél sze re sé re, Lit vá ni á ban két sze re sé re,
Len gyel or szág ban pe dig egy mil lió fõ vel nõtt a hall ga tók szá ma. Fon tos ugyan meg je gyez ni,
hogy né hány or szág ban már a hall ga tó lét szám csök ke né sé rõl árul kod nak a 2005–2006 utá ni ada -
tok. A lét szám ada tok ból is lát ha tó, hogy ha zánk ban a vizs gált idõ szak ban a nö ve ke dés üte me kö -
zép-eu ró pai ös  sze ha son lí tás ban nem te kint he tõ ki ug ró an nagy nak. Sõt a ké tez res évek má so dik
fe lé ben a fel sõ ok ta tá si ex pan zió Ma gyar or szá gon meg re kedt, a 2007 és 2008 kö zöt ti ha zai ada -
tok pe dig már a hall ga tói lét szám csök ke né sét mu tat ják.

1. áb ra. A fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõk ará nyá nak ala ku lá sa a 25 és 64 év kö zöt ti kor osz tá lyon be lül,
1997—2008

For rás: OECD EAG 2010

A fel sõ ok ta tás a leg több uni ós or szág ban még min dig a fi a tal kor osz tály ra ala poz. A fel sõ fo -
kú kép zés ben részt ve võk át la gos élet ko ra az uni ós or szá gok ban 2006-ban és 2008-ban 22,1 év
volt. Ma gyar or szá gon 2006-ban az át la gos élet kor a 22,6 év, míg 2008-ban en nél ala cso nyabb,
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22,2 év. Az élet kor át la ga ma ga sabb Né met or szág ban, Auszt ri á ban, Dá ni á ban, Svéd or szág ban és
Finn or szág ban – ezen or szá gok ban a fel sõ fo kon ta nu lók át la gos élet ko ra 23–25 év kö rül van. 

2. áb ra. A hall ga tók át la gos élet ko ra, 2008

For rás: Eurostat

Egy re gya ko rib bak azon ok ta tás po li ti kai lé pé sek, ame lyek egy-egy meg ha tá ro zott szak te rü -
le ten va ló kép zés nép sze rû sí té sé re tö re ked nek. Az el múlt év ti zed ben ilyen cél pél dá ul a mû sza ki
és ter mé szet tu do má nyos kép zés ben vég zet tek szá má nak nö ve lé se. Az aláb bi táb lá zat a hall ga tók
szak te rü le ten kén ti el osz lá sát mu tat ja a fel sõ ok ta tás ban. Az uni ós or szá gok ban (EU27) ki emel ke -
dõ en ma gas a tár sa da lom tu do má nyi, az üz le ti és a jo gi te rü le ten ta nu lók ará nya (32,6%). Több
kö zép-ke let-eu ró pai or szág át lag fe let ti szá za lé kot mu tat ezen a te rü le ten: ilyen pél dá ul Lett or szág
(54,2%), Lit vá nia (41,8%), Észt or szág (39%) és Ma gyar or szág (41,6) is. A mû sza ki, gyár tá si és
épí té si szak te rü le ten át la go san a hall ga tók 13,9%-a ta nul. Az uni ós or szá gok vál to za tos ké pet
mu tat nak, hi szen míg Cip ru son ez az arány 6,1, ad dig Finn or szág ban 25,9%. Ma gyar or szá gon a
di á kok 12,4%-a kép zi ma gát ezen a szak te rü le ten. Nép sze rû nek szá mít az uni ós or szá gok ban a
böl csé szet tu do mány és a mû vé sze tek szak te rü le te is. Az Unió át la ga 12,6%, a leg ma ga sabb
arány ban Fran cia or szág ban, a leg ki sebb szá za lék ban pe dig Lett or szág ban és Lit vá ni á ban ta nul -
nak ezen a te rü le ten. Ma gyar or szá gon a hall ga tók 8%-a ta nul e szak te rü le ten. Az egész ség tu do -
má nyi és szo ci á lis kép zést te kint ve, bár uni ós szin ten nép sze rû te rü let nek szá mít, az egyes or szá -
gok ada ta it meg néz ve már vál to za to sabb ké pet ka punk. Míg Dá ni á ban a hall ga tók 22,2%-a,
ad dig Lu xem burg ban csak 0,4, Ma gyar or szá gon pe dig 8,2%-uk ta nul ezen a szak te rü le ten. Az el -
múlt év ti ze dek tö rek vé sei el le né re a ter mé szet tu do mány, ma te ma ti ka és in for ma ti ka szak te rü let
az ötö dik leg nép sze rûbb nek szá mít. Né hány or szág azon ban, mint pél dá ul Né met or szág, Gö rög -
or szág és az Egye sült Ki rály ság, jó val az át lag fe lett tel je sít. Va la men  nyi or szág ban a szol gál ta tá -
sok és az ag rár szak te rü le ten ta nul nak a leg ki sebb arány ban: míg az elõbbin a hall ga tók 3,5%-a,
ad dig az utób bin a di á kok 1,8%-a ta nul. Ha zánk ban ugyan ak kor a szol gál ta tá sok szak te rü le ten az
uni ós át lag nál jó val na gyobb arány ban, a hall ga tók 8,3%-a ta nul. 
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2. táb lá zat. A fel sõ ok ta tás ban részt ve võk meg osz lá sa kép zé si te rü le ten ként, 2006

For rás: Eurostat
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Be lé pés a fel sõ ok ta tás ba

1995 és 2008 kö zött a fel sõ fo kú kép zé sek be va ló be lé pé si arány szin te va la men  nyi OECD-
tagországban megnövekedett. Ál ta lá nos ten den cia, hogy a vizs gált idõ szak ban a fel sõ kö zép fo kú
ok ta tás ban vég zet tek nagy ré sze to vább ta nult: több sé gük a négy- vagy öt éves, el mé le ti jel le gû,
ma ga sabb szin tû prog ra mok ba va ló be lé pést biz to sí tó, úgy ne ve zett ISCED 5A tí pu sú kép zés ben
vett részt, és en nél jó val ala cso nyabb a gya kor lat ori en tált, rö vi debb ide jû, úgy ne ve zett ISCED
5B tí pu sú kép zés ben ta nu lók ará nya. Azok ban az or szá gok ban, ahol a be lé pé si arány ma ga sabb,
mint a fel sõ kö zép fo kon vég zet tek ará nya, ott az oda ta nul ni ér ke zõ kül föl di di á kok na gyobb ará -
nyá val kell szá mol ni. A 3. áb ra mu tat ja az ISCED 5A tí pu sú kép zé si prog ra mok ba be lé pés ará -
nyát. A be lé pé si arány az újon nan be lé põk adott kor osz tály hoz vi szo nyí tott ará nyá ra vo nat ko zik. 

3. áb ra. Az ISCED 5A és 5B tí pu sú kép zé si prog ra mok ba va ló be lé pé si arány 2000 és 2008 kö zött, Ma gyar or szág
és az OECD-átlag

For rás: OECD EAG 2010

1995 és 2008 kö zött az OECD-tagországokban át la go san kö zel 20%-kal nö ve ke dett ez az arány:
2008-ban a be lé pé si arány át la go san 56% volt. A vizs gált idõ szak ban az át la gos nál na gyobb mér -
ték ben nõtt a be lé pé si arány Auszt rá li á ban, Szlo vá ki á ban, Ko re á ban és Cseh or szág ban. Ma gyar -
or szá gon 2008-ban az ISCED 5A kép zés be va ló be lé pé si arány 57% volt, ami az OECD-átlagnál
egy szá za lék kal ma ga sabb. Az el múlt évek ten den ci á it vizs gál va lát ha tó, hogy ha zánk ban a be lé -
pé si arány 2000-tõl 2002-ig nö ve ke dett, majd 2003 és 2005 kö zött nagy já ból vál to zat lan ma radt
(68–69%), 2006 és 2008 kö zött pe dig csök kent. Az ISCED 5A kép zé sek be va ló csök ke nõ be lé -
pé si arány mel lett, a gya kor lat ori en tált, rö vi debb ide jû, úgy ne ve zett ISCED 5B kép zé sek ese té -
ben 2000 és 2008 kö zött a be lé pé si arány fo ko za to san nõtt, kö ze lít ve ev vel az OECD-átlaghoz.
Lát ha tó te hát, hogy ha zánk ban a be lé pé si arány nö ve ke dé se az ISCED 5A kép zé si for má ban meg -
állt, sõt a nem zet kö zi ten den ci ák kal el len tét ben a vizs gált idõ szak ban csök ken ni kez dett. Az
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ISCED 5B tí pu sú kép zé sek ese té ben a nö ve ke dés csak kis mér ték ben foly ta tó dott, nem el len sú -
lyoz va az ISCED 5A kép zé sek be va ló be lé pé si arány csök ke né sét.

A be lé põk élet ko rá ról

Az ISCED 5A tí pu sú kép zé si prog ra mok ba újon nan be lé põk át la gos élet ko ra or szá gon ként vál to -
za tos ké pet mu tat. Az OECD-tagországokban az ISCED 5A kép zé sek be át la go san 20,4 éve sen
lép nek be a di á kok, az újon nan be lé põk 80%-a 19,4 év alat ti, 20%-uk pe dig 25,4 év fe let ti. Ez na -
gyon ha son ló az EU19 or szá ga i nak át la ga i hoz: ezek ben az or szá gok ban az át lag élet kor 20,4 év,
80%-uk 19,2 alat ti, 20%-uk pe dig 25 év fe let ti. 2008-ban az át la gos nál fi a ta lab bak lép tek e kép -
zé si prog ram ba Auszt rá li á ban, Bel gi um ban, Chi lé ben, Gö rög or szág ban, Ko re á ban, Ja pán ban, Ír -
or szág ban, Új-Zé lan don, Me xi kó ban, Hol lan di á ban, Por tu gá li á ban, Spa nyol or szág ban, Tö rök -
or szág ban, az Egye sült Ki rály ság ban és az Egye sült Ál la mok ban. Míg 2008-ban az át lag nál
idõ seb bek az újon nan be lé põk Auszt rá li á ban, Gö rög or szág ban, Iz lan don, Új-Zé lan don, Nor vé -
gi á ban, Por tu gá li á ban, Szlo vá ki á ban és Svéd or szág ban: 20%-uk leg alább 27 éves volt. 

Ma gyar or szá gon – az OECD-átlaghoz kö ze lít ve – az újon nan be lé põk át lag élet ko ra 20,4,
80%-uk pe dig 19,2 év alat ti, míg 20%-uk – el ma rad va az OECD-átlagtól – 24,8 év fe let ti volt. 

4. áb ra. Az ISCED 5A kép zé si prog ra mok ba be lé põk át la gos élet ko ra (év), 2008

For rás: OECD EAG 2010
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A be lé põk ne mek sze rint

Az ISCED 5A kép zé si prog ram ba újon nan be lé põk ne mek sze rin ti el osz lá sa or szá gon ként el té rõ
ké pet mu tat. Az OECD-tagországok ada tai évek óta a nõk ma ga sabb to vább ta nu lá si ará nyát mu -
tat ják: 2008-ban a nõk be lé pé si ará nya át la go san 63%, míg a fér fi a ké 50% volt. Ha son ló szá za lé -
ko kat mu tat az EU19 or szá gá nak át la ga is: a be lé pé si arány a nõk ese té ben 62, míg a fér fi ak ese té -
ben 48% volt. Az aláb bi or szá gok ese té ben a nõk és a fér fi ak to vább ta nu lá si mu ta tói is az
OECD-átlag fe lett van nak: Auszt rá lia, Finn or szág, Iz land, Ko rea, Hol lan dia, Új-Zé land, Nor vé -
gia, Len gyel or szág, Por tu gá lia, Szlo vá kia és az Egye sült Ál la mok. Mind két nem ese té ben az
OECD-átlag kö ze li (ma xi mum 2%-kal el tér) ada tok kal bí ró or szá gok kö zött van Ma gyar or szág
mel lett az Egye sült Ki rály ság és Cseh or szág. A nõk és a fér fi ak ese té ben is az OECD-átlagnál
ala cso nyabb be lé pé si ará nyo kat mu tat Auszt ria, Bel gi um, Chi le, Né met or szág, Gö rög or szág,
Íror szág, Lu xem burg, Me xi kó, Spa nyol or szág, Svájc és Tö rök or szág. 

Kül föl di hall ga tók a fel sõ ok ta tás ban

A hall ga tói mo bi li tás évek óta ki emelt he lyen sze re pel a fel sõ ok ta tás ról szó ló szak mai pár be -
széd ben. A euridyce.org és az Eurostat hon lap ján ta lál ha tó, a hall ga tói mo bi li tás ra vo nat ko zó
ada tok több szem pont sze rint kö ze lí tik meg ezt a té mát. Nem csak ar ra vo nat ko zó an ta lál ha tunk
in for má ci ó kat, hogy mely uni ós or szá gok a leg nép sze rûb bek, ha nem ar ra is, hogy mely uni ós
vagy Uni ón tú li or szá gok ból ér kez nek a leg töb ben. Az ada tok azon ban las san fris sül nek, je len leg
csak 2006-ig ér he tõ ek el. A 3. táb lá zat a kül föl di, a vi lág va la men  nyi or szá gá ból ér ke zõ hall ga tók
ará nyát mu tat ja az ös  szes, fel sõ ok ta tás ba be irat ko zott, hall ga tó szá má hoz vi szo nyít va. 2006-ban
az Unió or szá ga i ban át la go san a di á kok 7,5%-a ér ke zett kül föld rõl: 2000 és 2006 kö zött ez a szá -
za lék csak na gyon kis mér ték ben nö ve ke dett. A leg nép sze rûb bek az an gol, a fran cia és a né met
nyel vû or szá gok fel sõ ok ta tá si in téz mé nyei vol tak. 2006-ban az Egye sült Ki rály ság ban a kül föl di
hall ga tók ará nya 18%, Auszt ri á ban, Fran cia or szág ban, Bel gi um ban, il let ve Né met or szág ban és
Svéd or szág ban ez a szá za lék 13–15 kö rül moz gott. 2000 és 2006 kö zött na gyobb arány ban emel -
ke dett a kül föl di hall ga tók ará nya a már em lí tett Fran cia or szág, Svéd or szág, va la mint Hol lan dia
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben. Ma gyar or szág ra 2006-ban a hall ga tók 3,5%-a ér ke zett a ha tá ron
túl ról. Bár a ha zai arány az uni ós or szá gok át la gá tól jó val el ma rad, de a ke let-kö zép-eu ró pai tér -
ség or szá ga it fi gye lem be vé ve csak Cseh or szág ban ma ga sabb ez az arány. Ott a hall ga tók 7%-a,
míg Észt or szág ban a di á kok 3%-a, il let ve Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban nagy já ból 1-1%-uk kül -
föl di.
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3. táb lá zat. Kül föl di hall ga tók ará nya a fel sõ ok ta tás ban, 2000—2006 (ISCED 5A-6)

For rás: Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_bo_ac_ent2&lang=en)
n.a.: nincs adat
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