
1 A tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 projekt keretében készült.
2 A bekerülési esély mutatót az államilag támogatott képzésre felvettek és az oda elsô helyen leadott jelentkezések
számának hányadosaként definiáltuk.

3 A jelentkezôk és felvettek 2010-es arányai alapján ezek a Budapesti Gazdasági Fôiskola, a Budapesti Corvinus
Egyetem és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
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Változások a gazdaságtudományi
képzésben

Intézményi pozíciók, bekerülési esélyek, a hallgatói
összetétel alakulása 2006 és 2010 között

Bander Katalin

� A 2000-es évek második felében a felsôoktatási életkorba lépô korosztályok létszámának
fokozatos csökkenése, valamint a képzési struktúra bolognai típusú átalakítása jelentôsen
befolyásolta a hazai felsôoktatási intézmények képzési területükön belüli súlyát, a jelentkezôk
bekerülési esélyeit és a felvett hallgatók demográfiai jellemzôit. Jelen tanulmány1 keretei között
nem áll módunkban a fenti változásokat a magyar felsôoktatás valamennyi szegmensére
vonatkozóan számba venni, ezért az alapsokaságra nézve teljes körû jelentkezési és felvételi
statisztikák elemzésekor a gazdaságtudományi képzési területre és ennek csúcsintézményeire
2006 és 2010 között jellemzô tendenciákra fókuszálunk. A két fô cikluson alapuló bolognai
képzési struktúra 2006-os hazai bevezetése, az alap- és mesterképzésekre jelentkezôk
csoportjai között minden bizonnyal fennálló különbségek szükségessé teszik elemzésünk
célsokaságának további lehatárolását. Kutatásunk során célunk az elsô ciklus, a gazdasági
alapszakok (BA/BSc) jelentkezôi intézmények közötti megoszlásának, bekerülési esélyeinek
és demográfiai összetételének vizsgálata volt. A bekerülési esély mutatója2 nyilvánvaló korlátai
ellenére alkalmas az egyes intézmények képzésterületi pozíciójának, változó erôviszonyainak
(„népszerûségének”) kimutatására. A gazdasági alapképzések jelentkezôi és hallgatói demog -
ráfiai jellemzôinek elemzésekor a képzési terület budapesti képviselôi közül a három legnagyobb
részesedéssel rendelkezô intézmény3 egy-egy, képzési profil tekintetében összehasonlítható
karának intenzív vizsgálatára koncentrálunk. �
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Az el múlt két év ti zed so rán a ma gyar fel sô ok ta tás struk tú rá ját és hall ga tó i nak de mog rá fi ai ös  sze té -
tel ét szá mos, egy más sal pár hu za mo san ha tó fo lya mat for mál ta. Ezek kö zül az egyik leg fon to sabb a
ha zánk ban az 1990-es év ti zed ele jé tôl je lent ke zô hall ga tói lét szám ex pan zió, amely nek ered mé nye -
ként az ez red for du ló ra a ma gyar fel sô ok ta tás hall ga tó i nak szá ma a tíz év vel ko ráb bi ér ték há rom -
szo ro sá ra duzzadt.4A ma gyar fel sô ok ta tás 2000-es évek kö ze pé ig foly ta tó dó men  nyi sé gi bô vü lé sé -
nek kí sé rô je len sé gei kö zül ki eme len dô a fel sô ok ta tá si in téz mény rend szer di ver zi fi ká ló dá sa (az
in téz mé nyek szá má nak nö ve ke dé se, új ál la mi, egy há zi és ma gán fenn tar tá sú in téz mé nyek lét re jöt -
te), a kép zé si prog ra mok kí ná la tá nak dif fe ren ci á ló dá sa, va la mint a fel sô ok ta tás ban részt ve vô hall -
ga tók kö ré nek he te ro gé neb bé vá lá sa (mind de mog rá fi ai jel lem zôk, mind szak mai elô kép zett ség
tekintetében). A fel sô ok ta tás ko ráb ban jel lem zô ti pi kus hall ga tói kö ré nek át ala ku lá sá hoz az ak tu á -
lis de mog rá fi ai tren dek is hoz zá já rul tak, ame lyek ha tá sá ra – a fi a tal kor osz tály ok csök ke nô lét szá -
ma és né pes sé gen be lü li ará nya kö vet kez té ben – nap ja ink ban a fel sô ok ta tá si élet kor ba ju tó fi a ta lok
egy re na gyobb há nya da ke rül be va la me lyik in téz mény fel sô fo kú kép zé sé re, nö vel ve ez ál tal a ko -
ráb ban alul rep re zen tált tár sa dal mi cso por tok fel sô ok ta tá si rész vé tel ét.

A fen ti me cha niz mu sok ha tá suk te kin te té ben nem vá laszt ha tók el a két fô cik lu son ala pu ló
kép zé si szer ke zet lét re ho zá sá val a ma gyar fel sô ok ta tás hum bold ti ha gyo má nyo kon nyug vó du á -
lis rend sze rét gyö ke re sen át ala kí tó bo lo gnai re form fo lya mat kö vet kez mé nye i tôl. Fel té te lez he tô,
hogy a bo lo gnai kép zé si struk tú ra 2006-os, lé nye gé ben tel jes kö rû ha zai be ve ze té se – a fel sô ok -
ta tá si szak szer ke zet át ala kí tá sá val és a kü lön bö zô in téz mé nyek azo nos né ven akk re di tált szak ja -
in sze rez he tô ok le ve lek for má lis egyen ér té kû vé té te lé vel – mó do sí tot ta az egyes in téz mé nyek
kép zé si te rü le tü kön be lü li sú lyát, a je lent ke zô és a fel vett hall ga tói lét szám ból va ló ré sze se dé sét,
va la mint a je lent ke zôk be ke rü lé si esé lye it. Fel té te lez he tô to váb bá, hogy a bo lo gnai rend sze rû
alap sza kok be ve ze té se – a ko ráb bi egye te mi és fô is ko lai alap kép zé sek kö zöt ti tar tal mi kü lönb sé -
gek el vi meg szün te té sé vel – az egye te mek és a fô is ko lák hall ga tói rekrutációs bá zi sá nak egy sé -
ge se dé se, a kü lön bö zô tí pu sú in téz mé nyek alap szak ja i ra je lent ke zôk és fel vet tek de mog rá fi ai
össze té tel ében meg fi gyel he tô kü lönb sé gek csök ke né se irá nyá ba hat.

A fen ti ek mel lett a ké szü lô ben lé vô fel sô ok ta tá si re form kon cep ció sa rok pont ja i nak ki je lö lé se
is in do kol ja a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek bo lo gnai alap kép zé se ken be lü li po zí ci ó já nak fel tér ké pe zé -
sét, az új szak struk tú ra be ve ze té sét kö ve tô tér nye ré sük vagy po zí ció vesz té sük meg ra ga dá sát. Az in -
téz mé nyek és egyes ka ra ik nö vek vô vagy csök ke nô nép sze rû sé ge, az újon nan in dult alap sza kok
presz tí zse az el sô he lyen je lent ke zôk szá má nak és be ke rü lé si esé lye i nek vizs gá la tá val köz vet le nül
meg ra gad ha tó. Az alap sza kok ra je lent ke zôk és fel vet tek de mog rá fi ai ös  sze té telé nek vizs gá la tá val
pe dig le he tô vé vá lik a gaz da sá gi alap kép zé sek hall ga tói rekrutációs bá zi sát érin tô vál to zá sok szám -
ba vé te le, a fen ti ek ben meg fo gal ma zott fel te vé sek vizs gá la ta. A gaz da sá gi kép zést foly ta tó in téz mé -
nyek je len le gi kép zés te rü le ti po zí ci ó já nak és hall ga tói után pót lá si bá zi sá nak ala ku lá sá ról min den
bi zon  nyal tel je sebb ké pet ad na vizs gá ló dá sunk nak a gaz da sá gi alap sza kok mel lett a mes ter kép zé -
sek re (MA/MSc) va ló ki ter jesz té se, a mes ter sza kok be in dí tá sa óta el telt rö vid idô kö vet kez té ben
azon ban e te kin tet ben csu pán kor lá to zott ér vé nyes sé gû meg ál la pí tá sok ra nyíl hat mód. A gaz da sá gi
mes ter kép zé sek re jel lem zô ten den ci ák ra ezért csu pán a be ke rü lé si esé lyek elem zé sé nél té rünk ki
em lí tés szint jén, és ak kor is csak a tel jes kép zé si te rü let re vo nat ko zó an. Az egyes in téz mé nyek mes -

4 Hrubos Ildikó (2004): Differenciálódás, diverzifikálódás és homogenizálódás a felsôoktatásban: Nemzetközi trendek —
összetett folyamatok. In: Metodológia, társadalom, gazdaság: In memoriam Bertalan László, 210—220.
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ter szak ja i ra je lent ke zôk és a fel vett hall ga tók de mog rá fi ai ös  sze té tel ének ala po sabb elem zé sé re a
kö vet ke zô évek so rán, hos  szabb idô so rok bir to ká ban ke rül het majd sor.

A gaz da sá gi alap kép zést foly ta tó in téz mé nyek 
kép zés te rü le ti po zí ci ó já nak ala ku lá sa 2006 és 2010 kö zött

A gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let leg fon to sabb in téz mé nyei ál tal in dí tott alap kép zé sek hall ga tói
után pót lá si bá zi sá nak 2006 és 2010 kö zöt ti vál to zá sát az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit
Kft. nor mál (ta va szi) el já rás ban je lent ke zôk re és fel vet tek re vo nat ko zó adat bá zi sa i nak elem zé sé vel
vizs gál juk. A ren del ke zés re ál ló adat bá zis ok a fel sô ok ta tá si je lent ke zé sek kö zül az el sô he lyes je lent -
ke zé sek ada ta it tar tal maz zák in téz mé nyen kén ti (a több kar ral ren del ke zô in téz mé nyek ese té ben ka -
ron kén ti) bon tás ban. Az elem zés je len sza ka szá ban cé lunk a gaz da sá gi alap kép zést foly ta tó fel sô ok -
ta tá si in téz mé nyek kép zé si te rü let re be ér ke zô el sô he lyes je lent ke zé se ken be lü li ará nyá nak és a
fel vett hall ga tók in téz mé nyek kö zöt ti meg osz lá sá nak vizs gá la ta a ha zai bo lo gnai fel sô ok ta tás el sô öt
évé re vo nat ko zó an. Elem zé si egy sé ge ink je len eset ben te hát a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let
alap kép zést foly ta tó in téz mé nyei, ame lyek nek szá ma a vizs gált idô szak so rán né mi képp mó do sult.
2006-ban Ma gyar or szá gon ös  sze sen 31 in téz mény 41 ka ra in dí tott gaz da sá gi alap kép zést, 2010-re a
kép zé si te rü let in téz mé nyi aktorainak szá ma 33-ra (az érin tett ka ro ké 44-re) nö ve ke dett. Az in téz mé -
nyek szá má nak vál to zá sa há rom in téz mény (EL TE, Gá bor Dé nes Fô is ko la, Wekerle Sán dor Üz le ti
Fô is ko la) gaz da sá gi alap kép zés be va ló be kap cso ló dá sá val, va la mint a Tessedik Sá mu el Fô is ko la
önál ló in téz mény ként va ló meg szû né sé vel magyarázható.5 Je len ta nul mány ke re tei kö zött nem nyí -
lik ar ra le he tô ség, hogy a kép zé si te rü let va la men  nyi in téz mé nyét érin tô fo lya ma to kat rész le te sen
vizs gál juk, ezért elem zé sünk ben a gaz da sá gi alap kép zés ben leg na gyobb súl  lyal je len lé vô in téz mé -
nyek kép zés te rü le ti po zí ci ó já nak vál to zá sá ra kon cent rá lunk. A kép zés te rü le ti ré sze se dés ala ku lá sát
elô ször a je lent ke zôk, majd a fel vett hall ga tók kö ré ben vizs gál juk, amely kü lönb ség té tel el sô sor ban
a két cso por ton be lül el ért in téz mé nyi po zí ció el té rô je len té sé bôl fa kad. A je lent ke zôk in téz mé nyek
kö zöt ti meg osz lá sá nak ala ku lá sa min de nek elôtt az in téz mé nyi presz tízs és nép sze rû ség in di ká to ra,
míg a fel vet tek kö ré ben el ért po zí ció el sô sor ban a gyak ran po li ti kai, stra té gi ai dön té sek ered mé nye -
ként ki ala ku ló fel vé te li ke ret lét szám ok függ vé nye.

In téz mé nyi po zí ci ók a je lent ke zôk kö ré ben

Az 1. áb ra a gaz da sá gi fel sô ok ta tás alap szak ja i ra je lent ke zôk in téz mé nyek kö zöt ti meg osz lá sá -
nak vál to zá sát mu tat ja 2006 és 2010 kö zött. Az osz lop di ag ra mon a gaz da sá gi kép zé si te rü let in -
téz mé nyei kö zül azo kat – ös  sze sen 19 in téz ményt – áb rá zol tuk, ame lyek nek kép zés te rü le ti ré sze -
se dé se 2006-ban mind a je lent ke zôk, mind a fel vet tek cso port ján be lül el ér te az 1,5%-ot, míg az

5 A Tessedik Sámuel Fôiskola 2009. január 1-jétôl intézményi integrációt követôen a Szent István Egyetem karaként
mûködik tovább.
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en nél ala cso nyabb ré sze se dés sel ren del ke zô in téz mé nye ket az „egyéb” ka te gó ri á ban ös  sze von -
tan áb rá zol tuk. E kri té ri um szem pont já ból te kint ve a gaz da sá gi alap kép zést foly ta tó in téz mé nye -
ket, le von ha tó a kö vet kez te tés, hogy a gaz da sá gi fel sô ok ta tás ha zánk ban a vizs gált idô szak so rán
nagy fo kú el ap ró zott sá got mu tat, amit el sô sor ban az je lez, hogy a kép zô in téz mé nyek több mint
egy har ma da 1,5%-nál (sôt, a több ség 1%-nál) ki sebb arány ban ré sze sül a kép zé si te rü let alap -
szak ja i ra be ér ke zô el sô he lyes je lent ke zé sek bôl.

Az 1. áb ra alap ján a vizs gált idô szak so rán a kép zé si te rü let leg na gyobb súl  lyal ren del ke zô
in téz mé nye a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko la (BGF), 2006-ban a gaz da sá gi alap kép zé sek 18 900
je lent ke zô je kö zül min den ne gye dik va la me lyik BGF-kart cé loz ta meg el sô he lyen. Kép zés te rü -
le ti ré sze se dés te kin te té ben az elem zés be be vont évek so rán a Bu da pes ti Corvinus Egye tem
(BCE) áll a má so dik he lyen, 2006-ban min den ti ze dik, gaz da ság tu do má nyi disz cip lí nák iránt ér -
dek lô dô je lent ke zô el sô sor ban a BCE alap kép zé se i re pró bált be ke rül ni. A két em lí tett in téz mé -
nyen kí vül 2006-ban az el sô he lyes je lent ke zé sek alap ján a Veszp ré mi Egye tem (2007-tôl Pan -
non Egye tem, az áb rán „PE”), va la mint két vi dé ki fô is ko la (a Kár oly Ró bert Fô is ko la [KRF] és a
Szol no ki Fô is ko la [SZF]) te kint he tôk a gaz da sá gi kép zé si te rü let meg ha tá ro zó aktorainak (a
KRF és az SZF 2006-ban együt te sen az el sô he lyes je lent ke zé sek 12%-át tud hat ta ma gá é nak).

A leg több je lent ke zôt von zó két in téz mény ese té ben az egyes ka rok kép zés te rü le ten be lü li
sú lyá nak vizs gá la ta is indokolt.6 A je lent ke zôi lét szám ka ron kén ti meg osz lá sa te kin te té ben 2006-
ban a vizs gált in téz mé nyek kö zül szin tén a BGF állt az el sô he lyen, Ke res ke del mi és
Vendéglátóipari Fô is ko lai Ka ra (BGF KVIFK, 2010-tôl BGF KVIK) az ös  szes el sô he lyes je lent -
ke zés 9,5%-át tud hat ta ma gá é nak. Nem sok kal ma rad tak le emögött a BCE Gaz dál ko dás tu do má -
nyi Ka rá nak (BCE GTK) alap szak jai, ame lyek re 2006-ban az ös  szes je lent ke zô 8,8%-a pró bált
el sô he lyen be ke rül ni. A BCE Köz gaz da ság tu do má nyi Ka ra a fen ti ek nél jó val ki sebb, a vizs gált
évek so rán át la go san 2%-os súlyt kép vi sel a gaz da sá gi alap kép zés je lent ke zôi kö ré ben.

Ahogy az áb rán lát ha tó, a bo lo gnai re form ha zai be ve ze té sét kö ve tô évek je len tôs vál to zá so kat
hoz tak a je lent ke zé si ará nyok in téz mé nyen kén ti meg osz lá sá ban, amely nek kö vet kez té ben egyes
in téz mé nyek kép zé si te rü le ten be lü li po zí ci ó ja ki sebb-na gyobb mér ték ben mó do sult. A kép zé si te -
rü let alap sza kos je lent ke zé se i bôl leg na gyobb arány ban ré sze sü lô Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko la
szá má ra a 2006 utá ni évek re la tív po zí ció vesz tést hoz tak: a je lent ke zôk cso port já ból való ré sze se -
dé se a vizs gált idô szak alatt majd nem 3 szá za lék pont tal csök kent, amely nek kö vet kez té ben 2010-
ben a kép zé si te rü let szak ja i ra je lent ke zôk kö zül már csak kö rül be lül min den ötö dik vá lasz tot ta el sô
he lyen a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko lát. A BGF-fel el len tét ben a vizs gált idô szak el sô éve i ben a
Bu da pes ti Corvinus Egye tem ese té ben a vál to zá sok az in téz mény tér nye ré sé re utal nak: 2006 és
2008 kö zött az in téz mény gaz da sá gi kép zé si te rü le ten be lü li ré sze se dé se 10,6%-ról 15%-ra emel -
ke dett, a 2009-ben be kö vet ke zô nagy ará nyú csök ke nést kö ve tô en azon ban 2010-re 12,6%-ra esett
vis  sza. Mi vel ez az ér ték még min dig ma ga sabb a vizs gált idô szak ele jén re giszt rált nál, a BCE-re
vo nat ko zó an el mond ha tó, hogy kép zés te rü le ti po zí ci ó ja – bár a kez de ti nö ve ke dés hez ké pest cse -
ké lyebb mér ték ben – ös  szes sé gé ben ja vult az elem zés be be vont évek so rán.

FÓKUSZ
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6 A BGF esetében a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kar (KVIK), a Külkereskedelmi Kar (KKK) és a Pénzügyi és
Számviteli Kar (PSZK), valamint ez utóbbi két kihelyezett tagozata (PSZK-ZA, PSZK-SA) képezik az elemzés tárgyát. A
BCE gazdaságtudományi alapképzései két kar, a Közgazdaságtudományi Kar és a Gazdálkodástudományi Kar
között oszlanak meg.
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1. áb ra. A gaz da sá gi alap sza kok ra je lent ke zôk szá za lé kos meg osz lá sa a kép zé si te rü let egyes in téz mé nyei
kö zött (2006—2010)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft. 

Ada ta ink sze rint a BCE gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten be lü li tér nye ré se gya kor la ti -
lag tel jes egé szé ben Gaz dál ko dás tu do má nyi Ka ra gyors népszerûségnövekedésének tu laj do nít -
ha tó: 2008-ban már a kép zé si te rü let je lent ke zô i nek 13,3%-a a BCE GTK-ra pró bált el sô he lyen

Változások a gazdaságtudományi képzésben
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be ke rül ni. Ez zel a BCE Gaz dál ko dás tu do má nyi Ka ra jócs kán meg elôz te a ko ráb bi évek ben a
gaz da sá gi ka rok kö zül a leg több je lent ke zôt von zó BGF KVIK-et, és re la tív elô nyét a BCE kép -
zés te rü le ten be lü li po zí ci ó já nak gyen gü lé sét ho zó 2008 utá ni idô szak ban is fenn tar tot ta. A BGF
ka rai kö zött a vizs gált idô szak ban át ren de zô dés kö vet ke zett be a je lent ke zôi ará nyok te kin te té -
ben: míg a BGF KVIK és a Kül ke res ke del mi Kar (BGF KKK) fo lya ma to san ve szí tett szak te rü le -
ten be lü li sú lyá ból (ös  sze sí tett ré sze se dé sük 16,8%-ról 12,5%-ra csök kent), ad dig a Pénz ügyi és
Szám vi te li Kar (BGF PSZK) el sô he lyes je lent ke zé sek bôl va ló ré sze se dé se fo lya ma to san nö ve -
ke dett, a kez de ti 6,2%-ról 2010-re 8% fö lé emel ke dett. 2010-ben te hát – 2006-tal el len tét ben – a
BGF ka rai kö zül a PSZK szá mí tott a leg nép sze rûbb nek a je lent ke zôk kö ré ben, és a fô is ko la po zí -
ci ó já nak ös  szes sé gé ben vett kis mér té kû gyen gü lé se el sô sor ban a KVIK-re és a KKK-ra va ló el sô
he lyes je lent ke zé sek szá má ban be kö vet ke zett csök ke né sé nek tud ha tó be.

A 2000-es évek má so dik fe lé ben a ha zai fel sô ok ta tás ban vég be ment struk tu rá lis vál to zá sok fô
ha szon él ve zôi a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let ese té ben a vi dé ki és fô vá ro si nagy egye te mek
gaz da sá gi ka rai vol tak. A leg lát vá nyo sabb tér nye rés a Szent Ist ván Egye tem (SZIE) gaz da sá gi ka -
ra ese té ben fi gyel he tô meg, amely nek el sô he lyes je lent ke zé sek bôl va ló ré sze se dé se négy év alatt
több mint két sze re sé re, 2,5%-ról 6,7%-ra nôtt. A SZIE ese té ben a kép zés te rü le ti po zí ció nagy ará -
nyú nö ve ke dé sét rész ben az ma gya ráz za, hogy 2009-tôl a gaz da sá gi alap kép zé sek re va ló je lent ke -
zé se ken be lül önál ló an is 1,5%-os ré sze se dést fel mu ta tó Tessedik Sá mu el Fô is ko la a gö döl lôi köz -
pon tú egye tem be in teg rá ló dott. A SZIE-n kí vül a kép zés te rü le ti po zí ci ó ju kat meg erô sí tô
in téz mé nyek kö zé tar to zik a Deb re ce ni Egye tem (DE) és a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem (BME) is. Míg az elôb bi a vizs gált idô szak so rán 2,4%-ról 5,8%-ra nö vel te az
összes el sô he lyes je lent ke zés bôl va ló ré sze se dé sét, ad dig a BME 2010-re 2,5%-os ré sze se dé sé vel
a je lent ke zôk ará nya it te kint ve a ko ráb ban jó val na gyobb súlyt kép vi se lô Ál ta lá nos Vál lal ko zá si
Fô is ko lá val (ÁVF) és a Heller Far kas Fô is ko lá val (HFF) ke rült egy szint re. Eh hez ter mé sze te sen
hoz zá já rult az is, hogy a 2006-ban a gaz da sá gi alap kép zé se ken be lül még fon tos po zí ci ót be töl tô
fô vá ro si és vi dé ki fô is ko lák (ÁVF, HFF, KRF, SZF) 2010-re je len tô sen ve szí tet tek von ze re jük bôl, a
je lent ke zôk cso port já ból va ló ös  sze sí tett ré sze se dé sük a vizs gált évek alatt az im po záns 20,1%-ról
10,5%-ra ol vadt. Ada ta ink vizs gá la ta alap ján te hát le von ha tó a kö vet kez te tés, hogy a vi dé ki fô is -
ko lák utób bi évek be li po zí ció vesz té sé nek tel jes ma gyar fel sô ok ta tás ra jel lem zô tendenciája (lásd
Kasza 2008) a gaz da sá gi kép zé si te rü let ese té ben is meg fi gyel he tô, il let ve a gaz da sá gi alap sza kok
ese té ben ki e gé szül a ki sebb fô vá ro si fô is ko lák sú lyá nak re la tív csök ke né sé vel.

In téz mé nyi po zí ci ók a fel vet tek kö ré ben

A bo lo gnai rend sze rû gaz da sá gi alap sza kok ra fel vet tek in téz mé nyek kö zöt ti meg osz lá sa (2. áb ra)
a je lent ke zôk kö ré ben ta pasz tal tak tól szá mos te kin tet ben – el sô sor ban a leg na gyobb in téz mé -
nyek ré sze se dé sét il le tô en – el té rô ké pet mu tat. Az egyik leg szem be tû nôbb kü lönb ség a BGF
kép zés te rü le ten be lü li sú lyá nak ala ku lá sa te kin te té ben fi gyel he tô meg. A fen ti ek ben lát tuk, hogy
a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko la je lent ke zôk cso port já ból va ló ré sze se dé se a vizs gált évek so rán
kis mér ték ben csök kent, és 2010-re 22% kö rül sta bi li zá ló dott. Ez zel szem ben a fô is ko la fel vett
hall ga tó kon be lü li ará nya egy 2008-ig tar tó ki sebb vis  sza esést kö ve tô en az utol só két év ben is -
mét nö ve ke dést mu ta tott, és 2010-re 26%-ra emel ke dett, amely cse kély mér ték ben meg ha lad ja a
2006-ban re giszt rált ér té ket.
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2. áb ra. A bo lo gnai rend sze rû gaz da sá gi sza kok ra fel vet tek szá za lé kos meg osz lá sa a kép zé si te rü let egyes 
in téz mé nyei kö zött (2006—2010)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft. 

A je lent ke zôk in téz mé nyek kö zöt ti meg osz lá sá val ös  sze ha son lít va to váb bi lé nye ges kü lönb -
ség, hogy a fel vet tek cso port ján be lül 2006-ban nem a Bu da pes ti Corvinus Egye tem, ha nem a
Kár oly Ró bert Fô is ko la fog lal ta el a má so dik he lyet, amely a gaz da sá gi alap sza kok ra fel vé telt
nyert hall ga tók kö ré bôl eb ben az év ben 9,1%-os arány ban ré sze se dett.
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A 2. áb ra alap ján meg ál la pít ha tó, hogy 2006 és 2010 kö zött az alap sza kok ra fel vet tek in téz mé -
nyek kö zöt ti meg osz lá sa te kin te té ben je len tôs át ren de zô dés kö vet ke zett be a gaz da sá gi kép zé si te rü -
le ten be lül. A kép zés te rü le ti vál to zá sok kö vet kez té ben a Bu da pes ti Corvinus Egye tem po zí ci ó ja az
elem zés be be vont öt év so rán erô sö dött: a fel vet tek cso port ján be lü li ré sze se dé sét ez idô alatt a je lent -
ke zô ké nél is na gyobb arány ban tud ta nö vel ni, így 2010-re 9,1%-os ará nyá val a fel vet tek kö ré ben is a
kép zé si te rü let má so dik leg na gyobb sú lyú in téz mé nyé nek szá mí tott. Ugyan csak nö vek vô ten den ci át
mu ta tott az év ti zed má so dik fe lé ben né hány vi dé ki in téz mény, pél dá ul a Deb re ce ni Egye tem és a
Szent Ist ván Egye tem kép zés te rü le ti sú lyá nak ala ku lá sa: az elôb bi nek a fel vet tek cso port ján be lü li
ré sze se dé se há rom szo ro sá ra, az utób bié két és fél sze re sé re nôtt a vizs gált idô szak alatt.

A je lent ke zôk cso port já hoz ha son ló an a leg na gyobb mér té kû po zí ció vesz tést a fel vet tek kö -
ré ben is a vi dé ki – ki sebb mér ték ben a fô vá ro si – fô is ko lák szen ved ték el: a 2006-ban még a má -
so dik he lyet el fog la ló Kár oly Ró bert Fô is ko la ré sze se dé se 2010-re a kez de ti ér ték ke ve sebb mint
egy ötö dé re apadt, ami nek kö vet kez té ben a fô is ko la nap ja ink ban már a kép zé si te rü let in téz mé -
nye i nek kö zép me zô nyé bôl is ki es ni lát szik. Az elem zés be be vont évek so rán szin tén je len tô sen
csök kent a Szol no ki Fô is ko la kép zés te rü le ti ré sze se dé se, és ki sebb mér ték ben ugyan, de a bu da -
pes ti ÁVF és HFF is ve szí tett po zí ci ó já ból.

A fel vet tek és a je lent ke zôk in téz mé nyek kö zöt ti meg osz lá sát ös  sze ha son lít va ér de mes utal -
ni a kép zé si te rü let két leg je len tô sebb in téz mé nye kö zöt ti meg fi gyel he tô el té ré sek re. Szem be tû -
nô sa já tos ság, hogy a Bu da pes ti Corvinus Egye tem a fel vet tek kö ré bôl a je lent ke zô ké nél a vizs -
gált idô szak va la men  nyi évé ben lé nye ge sen ki sebb arány ban ré sze se dett, szem ben a Bu da pes ti
Gaz da sá gi Fô is ko lá val, amely nek je lent ke zô kön be lü li ré sze se dé se egyet len vizs gált év ben sem
ér te el a fel vet tek cso port já ban meg fi gyelt ará nyát. A je lent ke zôk és a fel vet tek cso port ján be lü li
ré sze se dés te kin te té ben a BGF-hez ha son ló ten den ci ák jel lem zik a BME Gaz da ság- ésTár sa da -
lom tu do má nyi Ka rá nak gaz da sá gi kép zé se it is. A BME gaz da sá gi alap kép zést foly ta tó ka ra a
fen ti ek mel lett azért is fi gye lem re ér de mes, mert a kép zé si te rü let ki sebb sú lyú fô vá ro si in téz mé -
nyei kö zött egye dü li ként a vizs gált évek alatt je len tô sen ja ví ta ni tud ta kép zés te rü le ti po zí ci ó ját, a
fel vet tek kö ré ben pél dá ul ere de ti 1,5%-os ré sze se dé sét az idô szak vé gé re 3,4%-ra nö vel te.

A je lent ke zôk kel ös  sze vet ve a BCE fel vet tek cso port ján be lü li ala cso nyabb, va la mint a BGF
és a BME re la tí ve ma ga sabb rész ará nya alap ján fel té te lez he tô, hogy a gaz da sá gi sza kok ra va ló
be ke rü lés esé lyei a há rom in téz mény ese té ben el té rô ek. Ed di gi meg fi gye lé se ink alap ján fel té te -
lez he tô, hogy a fel vé te li ke ret lét szám hoz ké pest a leg na gyobb szá mú el sô he lyes je lent ke zôt von -
zó Bu da pes ti Corvinus Egye tem gaz da sá gi ka ra i ra je lent ke zôk ala cso nyabb be ju tá si esé lyek kel
szá mol hat nak, mint a má sik két in téz mény gaz da sá gi alap kép zé se i re as pi rá lók. Fel te vé se ink
tesz te lé se vé gett az aláb bi ak ban meg vizs gál juk a há rom in téz mény egyes ka ra i ra va ló be ju tás
esé lye i nek az el múlt évek so rán be kö vet ke zett vál to zá sát. Az em lí tett há rom in téz mény gaz da sá -
gi ka ra i nak be ha tóbb vizs gá la tát a fen ti ek mel lett az in do kol ja, hogy kép zés te rü le ti po zí ci ó juk
alap ján 2010-ben a BGF, a BCE és a BME te kint he tôk a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let leg -
na gyobb sú lyú bu da pes ti intézményeinek.7

7 2010-ben a jelentkezôk körében két másik budapesti intézmény, az ÁVF és a HFF is a BME-vel azonos, 2,5%-os részesedést
ért el. A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának vizsgálatba való bevonását a fentiek ellenére az indokolta, hogy
a két említett fôiskolával szemben a BME GTK képzésterületi részesedése a vizsgált évek folyamán dinamikusan növeke-
dett, és a felvettek csoportján belül 2010-ben meg is haladta a folyamatosan gyengülô pozíciójú ÁVF és HFF részesedését.
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A be ke rü lé si esé lyek vál to zá sa 2006 és 2010 kö zött

Az elem zés so rán hasz nált be ke rü lé si esély mu ta tót az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek re fel vet tek és
az oda el sô he lyen je lent ke zôk szá má nak há nya do sa ként de fi ni ál tuk. En nek ér tel mé ben a mu ta tó
az egy (ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re el sô he lyen) le adott je lent ke zés re ju tó ál la mi lag tá mo ga -
tott kép zé si he lyek szá mát je len ti. Mi nél ki sebb te hát a ka pott ér ték, an nál ne he zebb be ju tás ról
be szél he tünk az adott in téz mény be (kar ra, kép zés re). A mu ta tó tar tal má nak meg ha tá ro zá sa kor
csak az ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zé si he lyek re je lent ke zôk és fel vet tek ará nya it vet tük fi gye -
lem be, amit az in do kol, hogy a fel sô ok ta tás ba va ló je lent ke zés kor rend sze rint az ál la mi lag tá mo -
ga tott he lye kért fo lyik iga zán ki éle zett ver seny, ez az a szeg mens, ahol a kép zé si he lyek kor lá to -
zott szá ma va ló ban meg ha tá roz za a be ke rü lés esé lye it. Ez zel szem ben a költ ség té rí té ses
kép zé sek ese té ben a ren del ke zés re ál ló he lyek szá ma a fel me rü lô ke res let nek meg fe le lô en vi -
szony lag ru gal ma sab ban ala kít ha tó. Emi att a költ ség té rí té ses alap kép zé sek re je lent ke zôk és fel -
vet tek ada ta i nak fi gye lem be vé te le ese tén a be ke rü lé si esély mu ta tó ja az ál ta lunk szá mí tott nál ál -
ta lá ban na gyobb, nem rit kán egy kö rü li ér té ket vesz fel, ami azt a – gyak ran té ves – be nyo mást
kelt he ti, hogy a fel sô ok ta tá si he lyek egy ré szé ért lé nye gé ben nem fo lyik küz de lem, hi szen bi zo -
nyos sza kok ra gya kor la ti lag va la men  nyi el sô he lyen je lent ke zô be ke rül. A fen ti ek ér tel mé ben
cél sze rûbb nek tûnt te hát a gaz da sá gi alap sza kok ra va ló be ke rü lé si esély mu ta tó já nak szá mí tá sa -
kor az esé lye ket a va ló di szû kös ség vi szo nya i val szem be sü lô, ál la mi lag tá mo ga tott he lyek re el sô
he lyen je lent ke zôk és oda fel vet tek ada tai alap ján szá mí ta ni.

A fen ti mód szer al kal ma zá sá val a Bu da pes ti Corvinus Egye tem, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô -
is ko la és a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem gaz da sá gi alap kép zést foly ta tó
ka rai ese tén szá mí tott be ke rü lé si esé lye ket és azok vizs gált idô szak so rán be kö vet ke zett vál to zá -
sát a 3. áb ra mu tat ja.

3. áb ra. Egy el sô he lyes je lent ke zô re ju tó ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si he lyek szá ma há rom bu da pes ti in téz mény
gaz da sá gi alap szak ja in (2006—2010)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft. 
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Az áb ra a vizs gá lat ba be vont in téz mé nyek gaz da sá gi alap kép zé se i re va ló be ke rü lés esé lyét
ka rok sze rin ti bon tás ban mu tat ja. A BGF, a BCE, va la mint a BME gaz da sá gi karaira8 ér vé nyes
ten den ci ák ala po sabb vizs gá la tát a bu da pes ti in téz mé nyek kö zött el fog lalt elô ke lô kép zés te rü le ti
po zí ci ó juk mel lett az is in do kol ja, hogy a há rom in téz mény szá mos te kin tet ben ha son ló sa já tos sá -
gok kal ren del ke zik: mind egyik ma gas presz tí zsû, fô vá ro si, or szá gos von zás kör zet tel ren del ke zô
egye tem vagy fô is ko la, amely nek kép zé sei a je lent ke zôk kö ré ben rend sze rint nagy nép sze rû ség -
nek ör ven de nek. Kép zé si pro fil juk és szak struk tú rá juk te kin te té ben azon ban fon tos kü lönb sé gek
fi gyel he tôk meg a há rom in téz mény kö zött, ame lyek nek egy ré sze fel te he tô en a be ke rü lé si esé -
lyek re is ha tás sal van. A vizs gált in téz mé nyek kö zül a BGF tisz tán gaz da sá gi pro fi lú fô is ko la,
olyan in téz mény, amely a kép zé si te rü let hall ga tó i nak mint egy ne gye dét tö mö rí ti. Ez zel szem ben
a BCE el sô sor ban gaz da sá gi pro fi lú, de a 2000-es évek ele jén le zaj lott in téz mé nyi in teg rá ci ót kö -
ve tô en több kép zé si te rü let ka ra it tö mö rí tô in téz mény, a BME pe dig min de nek elôtt mû sza ki kép -
zé se i nek ma gas szín vo na lá ról is mert, ugyan ak kor Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Ka ra az
utób bi évek ben je len tôs ré sze se dés re tett szert a gaz da sá gi kép zé si te rü le ten be lül.

A há rom in téz mény hat vizs gált ka rá nak bo lo gnai rend sze rû gaz da sá gi alap szak ja i ra vo nat ko zó -
an szá mí tott be ke rü lé si esé lye ket min de nek elôtt a ma gyar fel sô ok ta tás ös  szes alap szak já ra, va la mint
a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let alap szak ja i ra jel lem zô be ke rü lé si esé lyek kel vet jük ös  sze.
A vizs gált idô szak el sô fe lé ben az ös  szes alap szak ese té ben az át la gos be ke rü lé si esé lyek 0,6 kö rül
ala kul tak. Az alap sza kok ra va ló be ju tás az elem zés be be vont évek kö zül 2008-ban volt a leg köny -
nyebb – ek kor há rom el sô he lyes je lent ke zô bôl ket tô be ke rült az ál ta la leg in kább vá gyott szak ra –,
majd 2009-tôl – min den bi zon  nyal nem füg get le nül az alap sza kok ra je lent ke zôk lét szá má nak nö ve -
ke dé sé tôl – a be ke rü lé si esé lyek csök ken ni kezd tek, aminek kö vet kez té ben 2010-ben már át la go san
va la mi vel több mint két el sô he lyes je lent ke zés ju tott egyet len ál la mi lag tá mo ga tott hely re.

Az ös  szes alap szak ra vo nat ko zó be ke rü lé si esé lye ket a gaz da sá gi alap kép zé se ké vel ös  sze ha -
son lít va fel tû nô, hogy az elem zés be be vont öt év so rán az ál la mi lag tá mo ga tott gaz da sá gi alap -
sza kok ra min den eset ben az ös  szes alap szak át la gá nál ne he zebb volt be ke rül ni (a mu ta tó ér té ke
át la go san 0,4 volt), és a be ju tá si esé lyek át lag tól va ló el té ré se a vizs gált idô szak so rán még nö ve -
ke dett is. Míg te hát 2006-ban – az ös  szes alap szak át la gá hoz ha son ló an – a gaz da sá gi alap sza kok
ese té ben is át la go san két je lent ke zô ju tott egy ál la mi hely re, ad dig 2010-ben már há rom el sô he -
lyes je lent ke zô ver sen gett egyet len kép zé si he lyért. A gaz da sá gi alap kép zé sek re va ló be ju tás ne -
he zeb bé vá lá sa alap ve tô en két ok ra ve zet he tô vis  sza: egy részt 2009-ben és 2010-ben a ko ráb bi
évek hez vi szo nyít va je len tô sen meg nôtt a gaz da sá gi alap sza kok irán ti ér dek lô dés (az el sô he lyes
je lent ke zé sek szá ma 20%-kal nö ve ke dett), más részt pe dig 2010-ben az egy év vel ko ráb bi nál va -
la mi vel ala cso nyabb volt a kép zé si te rü le ten be tölt he tô ál la mi lag tá mo ga tott he lyek szá ma.

Ezen a pon ton ér de mes rö vi den utal ni a gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü let alap- és mes ter -
kép zé se i re jel lem zõ el té rô be ke rü lé si esé lyek re (4. áb ra), szem elôtt tart va ugyan ak kor, hogy
a mes ter kép zé sek 2008-as be in dí tá sa óta el telt rö vid idô szak ada tai még nem te szik le he tô vé 
mes  sze me nô kö vet kez te té sek meg fo gal ma zá sát. A 4. áb ra alap ján ugyan ak kor egy ér tel mû nek

8 A BGF PSZK esetén az elemzésben csak a budapesti campus adatai szerepelnek, a salgótarjáni és a zalaegerszegi
képzési helyekre vonatkozó megfigyeléseket — az elemzésbe bevont többi kartól minden bizonnyal sok szempontból
eltérô sajátosságaik miatt — kihagytuk a vizsgálatból.
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tû nik, hogy a vizs gált idô szak so rán a gaz da sá gi alap kép zé sek re mind vé gig ne he zebb volt a
be ju tás, mint a kép zé si te rü let mes ter szak ja i ra. Meg fi gyel he tô ugyan ak kor, hogy a gaz da sá gi
mes ter sza kok ra va ló be ke rü lés esé lyei a mes ter kép zé sek re je lent ke zôk szá má nak di na mi kus
(2009 és 2010 kö zött több mint 50%-os) nö ve ke dé se kö vet kez té ben 2010-re csök ken tek, és ez
a csök ke nés je len tô sebb mér té kû an nál, amit az alap sza kok ese té ben re giszt rál tunk. A fen ti ek
alap ján meg koc káz tat ha tó az a vá ra ko zás, hogy – amen  nyi ben a mes ter kép zé sek re je lent ke -
zôk szá ma to vább ra is nö vek vô ten den ci át mu tat – a kö vet ke zô évek so rán a gaz da sá gi alap-
és mes ter kép zé sek be ke rü lé si esé lyei kö zöt ti kü lönb sé gek csök ken ni fog nak.

A gaz da sá gi alap sza kok ra vo nat ko zó be ke rü lé si esé lyek re vis  sza tér ve (3. áb ra), a ka ron kén ti el -
té ré se ket ele mez ve el mond hat juk, hogy elô ze tes vá ra ko zá sunk nak meg fe le lô en a vizs gált idô szak
so rán a BCE GTK-ra volt re la tí ve a leg ne he zebb be ke rül ni, itt át la go san négy as pi ráns ju tott egyet len
ál la mi lag tá mo ga tott hely re (a be ke rü lé si esély mu ta tó já nak ér té ke 0,25–0,3 kö rül ala kult). A BCE
GTK ese té ben az ala csony be ju tá si esé lyek min den bi zon  nyal nem füg get le nek a kar alap szak jai 
–  el sô he lyes je lent ke zé sek nö vek vô szá má ban is tet ten ér he tô – nép sze rû ség ének fo lya ma tos nö ve -
ke dé sé tôl. A BCE Köz gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak szak ja in a vizs gált évek so rán a GTK-énál ki sebb
mér té kû volt a túl je lent ke zés, így a BCE KTK-ra el sô he lyen je lent ke zôk kö zül min den má so dik nak
meg volt az esé lye, hogy az el sôd le ge sen vá lasz tott alap sza kon kezd hes se meg ta nul má nya it.

4. áb ra. Egy el sô he lyes je lent ke zô kre ju tó ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si he lyek szá ma a gaz da ság tu do má nyi
kép zé si te rü let alap- és mes ter szak ja in (2006—2010)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft. 

A BGF ka rai kö zül a leg ala cso nyabb be ke rü lé si esé lyek kel a Ke res ke del mi és Vendég látó -
ipari Kar ra je lent ke zôk nek kel lett szá mol ni uk, ahol át la go san hár man pró bál tak egy hely re be ke rül -
ni. Az áb ra alap ján a vizs gált idô szak el sô éve i ben a fô is ko la ka rai kö zül a Pénz ügyi és Szám vi te li
Kar ra volt a leg kön  nyebb a be ju tás, 2008-ban pél dá ul az el sô he lyen je lent ke zôk szá ma nem sok kal
ha lad ta meg a be tölt he tô ál la mi lag tá mo ga tott he lyek szá mát. A PSZK-t érin tô ten den ci ák ban a
2009-es és a 2010-es évek lé nye ges vál to zást hoz tak: eb ben az idô szak ban – min den bi zon  nyal nem
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füg get le nül a kar presz tí zsé nek és je lent ke zôi kö ré nek nö ve ke dé sé tôl – a be ke rü lé si esé lyek szá -
mot te vô en vis  sza es tek, oly an  nyi ra, hogy 2010-ben már min den ál la mi lag tá mo ga tott hely re kö rül -
be lül két el sô he lyes je lent ke zô ju tott. A vizs gált idô szak má so dik fe lé re a 2006-ban még ala csony
be ke rü lé si esé lyek kel jel le mez he tô Kül ke res ke del mi Kar ra kön  nyeb bé vált a be ju tás, 2007-tôl
kezd ve az egy je lent ke zô re ju tó ál la mi lag tá mo ga tott kép zé si he lyek szá ma 0,7 kö rül ala kult.

Vizs gá la tunk so rán a be ke rü lé si esé lyek leg na gyobb mér té kû ki len gé sét a BME GTK gaz da sá gi
alap kép zé sei ese tén re giszt rál tuk. Ahogy az áb rán lát szik, a 2006-os ala csony be ke rü lé si esé lyek (a
mu ta tó ér té ke 0,33) egy év alatt olyan mér ték ben meg ug rot tak, hogy 2007-ben egy el sô he lyen je -
lent ke zô re már 1,4 kép zé si hely ju tott. A be ke rü lé si esé lyek rö vid idôn be lül be kö vet ke zett je len tôs
ja vu lá sa két ese mény egy mást erô sí tô ha tá sá val ma gya ráz ha tó: egy részt 2006 és 2007 kö zött nagy -
mér ték ben vis  sza esett a BME GTK alap szak ja i ra el sô he lyen je lent ke zôk szá ma (309-rôl 190 fô re),
más fe lôl pe dig az ál la mi lag tá mo ga tott fel ve he tô ke ret lét szám egy év alatt két és fél sze re sé re, 103-
ról 264-re emel ke dett. A fen ti ek alap ján azon ban té ve dés len ne ar ra kö vet kez tet ni, hogy 2007-ben a
BME gaz da sá gi szak ja in az ala csony ér dek lô dés mi att ne héz sé get oko zott az ál la mi lag tá mo ga tott
ke ret lét szám fel töl té se. Sok kal in kább ar ról le het szó – aho gyan azt a be ke rü lé si esély mu ta tó já nak
szá mí tá sá val és ér tel me zé sé vel kap cso la tos 2008-as ta nul má nyá ban Veroszta (2008) kifejtette –,
hogy 2007-ben a BME gaz da sá gi szak ja it a je lent ke zôk na gyobb ré sze nem az el sô he lyen je löl te
meg, va gyis a több ség szá má ra fel te he tô en a má so dik vagy har ma dik stb. leg jobb al ter na tí vát je len -
tet ték. Mi vel az ál ta lunk szá mí tott be ke rü lé si esély mu ta tó ja tech ni kai és ér tel me zés be li meg fon to lá -
sok ból (lásd Veroszta 2008) csak az el sô he lyen le adott je lent ke zé se ket tar tal maz za, kön  nyen elô for -
dul hat, hogy a BME GTK szak ja i ra be ér ke zett po ten ci á li san nagy szá mú ös  szes je lent ke zés nek
mu ta tónk csak egy tö re dé két ve szi fi gye lem be, s eb bôl adó dó an a va ló sá gos nál kön  nyebb be ke rü lést
je lez. El len ke zô eset ben ugyan így elô for dul hat – pél dá ul a BCE GTK utób bi évek ben rend kí vül nép -
sze rû alap kép zé sei ese tén –, hogy az adott szak ra le adott el sô he lyes je lent ke zé sek az ös  szes je lent ke -
zés nek nagy há nya dát te szik ki, ami csök ken ti a fel vet tek és az el sô he lyen je lent ke zôk há nya do sát, s
ezért az ál ta lunk szá mí tott mu ta tó alul be csü li a be ke rü lé si esé lye ket, va gyis a tény le ges nél ne he zebb
be ke rü lést mu tat. A fel vet tek és az el sô he lyen je lent ke zôk szá má nak há nya do sa ként szá mí tott esély -
mu ta tó in terp re tá lá sa kor fon tos te hát te kin tet tel len ni a fen ti ek bôl adó dó ér tel me zé si kor lá tok ra. Az
ér tel me zés be li meg szo rí tá sok fi gye lem be vé te le mel lett is le von hat juk a kö vet kez te tést, hogy az
elem zés be be vont in téz mé nyek és egyes ka ra ik el té rô be ke rü lé si esé lyek kel jel le mez he tôk, ame -
lyek nek kü lönb sé ge jó részt in téz mé nyi sa já tos sá gok ból és a je lent ke zôk kü lön bö zô in téz mé nyek re
vo nat ko zó el té rô per cep ci ó já ból – a Bu da pes ti Corvinus Egye tem vizs gált kép zé se i nek elit jel le gé -
bôl, a ma gas presz tí zsû, de alap ve tô en mû sza ki pro fi lú BME „second best” op ci ó ként va ló meg je le -
né sé bôl és a BGF ka rai kö zöt ti nép sze rû sé gi sor rend vizs gált idô szak alat ti át ren de zô dé sé bôl – fa kad.
Fel té te lez he tô ugyan ak kor, hogy az egyes ka ro kat jel lem zô kü lön bö zô be ke rü lé si esé lyek kö vet kez -
té ben a vizs gált in téz mé nyek né mi leg el té rô tu laj don sá gok kal ren del ke zô je lent ke zôi cso por to kat
von za nak, ami nek ered mé nye kép pen az egyes in téz mé nyek alap szak ja i nak hall ga tói rekrutációs bá -
zi sa egy más tól több pon ton kü lön böz het. A kö vet ke zôk ben a gaz da sá gi kép zé si te rü let há rom leg je -
len tô sebb bu da pes ti in téz mé nye fent vizs gált ka rai kö zül egy-egy ese té ben te szünk kí sér le tet az alap -
szak ra je lent ke zôk és a fel vett hall ga tók de mog rá fi ai ösz  sze té tel ének fel de rí té sé re. Elem zé si
egy sé ge ink kö ré nek to váb bi szû kí té sét a ki vá lasz tott ka rok jó ös  sze ha son lít ha tó sá ga mel lett az az ál -
ta lá nos cél ki tû zés is in do kol ja, hogy a kép zé si te rü let egé szé re vo nat ko zó ten den ci ák elem zé se – a
„nagy to tál” be mu ta tá sa – mel lett a há rom ki vá lasz tott in téz mény egy-egy ka ra gaz da sá gi alap kép zé -
se i nek je lent ke zô i rôl és fel vett hall ga tó i ról mély re ha tóbb elem zést, „kö zel ké pet” nyújt sunk.

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 64



FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 65

Változások a gazdaságtudományi képzésben

Há rom kar gaz da sá gi alap szak ja i ra je lent ke zõk és 
a fel vet tek de mog rá fi ai ös  sze té tel ének ala ku lá sa

A ma gyar fel sô ok ta tás ba je lent ke zôk és a fel vett hall ga tók de mog rá fi ai ös  sze té tel ét a vizs gált
idô szak so rán szá mos té nye zô ala kít hat ta. Ezek kö zül ki eme len dô a bi zo nyos sa já tos sá ga i kat te -
kint ve ati pi kus hall ga tói cso por tok (el sô sor ban a szo ká sos nál idô seb bek) fel sô ok ta tás ban va ló
fo ko zó dó meg je le né se, va la mint a fel sô ok ta tás nemzetköziesedése, ame lyek az utób bi évek ben
je len tôs ha tást gya ko rol hat tak a de mog rá fi ai ará nyok ra, csak úgy, mint a nôk év ti ze dek óta tar tó
fel sô ok ta tá si tér nye ré se. Bár a fen ti vál to zá sok hall ga tói ös  sze té tel re gya ko rolt ha tá sá nak fel tér -
ké pe zé sé hez hos  szabb, több év ti zed re ki ter je dô idô so rok ra len ne szük ség, né hány jel lem zô ten -
den cia a vizs gált öt év ada tai alap ján is meg ra gad ha tó. Az em lí tett té nye zôk ha tá sát je len ta nul -
mány a BCE, a BGF és a BME egy-egy ka rá nak alap kép zé se i re je lent ke zô és fel vett hall ga tók
de mog rá fi ai ös  sze té tel ének ös  sze ve té se ré vén vizs gál ja.

Az 1. és a 2. táb lá zat a BCE GTK, a BGF PSZK és a BME GTK gaz da sá gi alap kép zé se i re
2006-ban és 2010-ben je lent ke zôk és fel vet tek kü lön bö zô mu ta tó szám ok men tén meg ra gad ha tó
sa já tos sá ga it mu tat ja. A vizs gá lat ba be vont há rom kar ki vá lasz tá sát ha son ló kép zé si pro fil juk és 

1. táb lá zat. A kép zé si te rü let há rom ka rá nak gaz da sá gi alap szak ja i ra je lent ke zôk de mog rá fi ai ös  sze té te le
(2006, 2010)

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft. 
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2. táb lá zat. A kép zé si te rü let há rom ka rá nak gaz da sá gi alap szak ja i ra fel vet tek de mog rá fi ai ös  sze té te le (2006,
2010)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft. 

eb bôl kö vet ke zô ös  sze ha son lít ha tó sá guk mo ti vál ta. A fen ti ek mel lett azon ban – anya in téz mé -
nye ik hez ha son ló an – a vizs gá lat elem zé si egy sé gét ké pe zô ka rok is szá mos jel lem zô jü ket, pél -
dá ul je lent ke zôi és fel vé te li lét szá ma i kat, szak struk tú rá ju kat és je lent ke zôi cél cso port ju kat te -
kint ve kü lön böz nek, amit fi gye lem be kell ven nünk de mog rá fi ai jel lem zô ik ér tel me zé se so rán.

A há rom elem zés be be vont kar kö zött a je lent ke zôk és a fel vet tek ne mi meg osz lá sa te kin te té -
ben ha tá ro zott kü lönb ség fi gyel he tô meg. Ada ta ink alap ján a vizs gált idô pont ok ban a BGF ka rá -
nak alap szak jai ese té ben volt a leg na gyobb a nôk ará nya, 2006-ban pél dá ul ôk tet ték ki a je lent -
ke zôk és a fel vet tek két har ma dát. A BCE GTK-ra az elôb bi hez ha son ló an szin tén nôi több let
jel lem zô a je lent ke zôk és a fel vet tek cso port já ban, itt azon ban a nôk szám be li fö lé nye ke vés bé
mar káns, mint a fô is ko lai kar ese tén. A BGF ese té ben a nôk ma gas ará nya egy részt a fô is ko lán
vá laszt ha tó gaz da sá gi sza kok má sik két in téz mé nyé tôl el té rô kí ná la tá ból fa kad, más részt pe dig
ab ból, hogy a fel sô ok ta tás ba a 20. szá zad utol só év ti ze de i ben mind na gyobb szám ban be lé pô nôk
dön tô részt a ha gyo má nyo san az egye te mek nél ala cso nyabb presz tí zsû, kön  nyebb be ju tást ígé rô
fô is ko lák ba áram lot tak. Nap ja ink ra ugyan a bo lo gnai rend szer be ve ze té sé vel meg szûn tek a fô is -
ko lák és az egye te mek azo nos né ven akk re di tált kép zé sei kö zöt ti for má lis kü lönb sé gek, a fô is ko -
lák hall ga tói és je lent ke zôi kö zött a nôk fér fi ak nál rend sze rint ma ga sabb ará nya a ré gi be ideg zô -
dé sek és szak pre fe ren ci ák to vább élé sé rôl ta nús ko dik. A BME GTK-n a je lent ke zôk és a fel vet tek
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ne mi ará nya i ra jel lem zô – az egye tem töb bi ka rán meg fi gyel he tô ne mi meg osz lás hoz iga zo dó –
fér fi több let a vizs gált évek so rán meg szûnt, 2010-ben a két nem már a je lent ke zôk és a be ke rült
hall ga tók cso port já ban is nagy já ból egyen lô arány ban kép vi sel te ti ma gát.

A je lent ke zôk és a fel vet tek ne mi meg osz lá sát vizs gál va fon tos ki emel ni, hogy az in téz mé -
nyek kö zött ezen a té ren to vább ra is meg lé vô ha gyo má nyos el té ré sek el le né re az utób bi évek ben
a ne mek ará nya te kin te té ben a há rom vizs gált kar fo ko za tos kö ze le dé se mu tat ha tó ki. Ezt jól pél -
dáz za, hogy a két szél sô pó lus (a BGF PSZK és a BME GTK) kö zött a nôk ará nyá ban 2006-ban
meg mu tat ko zó 20 szá za lék pon tos kü lönb ség 2010-re 10 szá za lék pont alá csök kent.

A je lent ke zôk és a fel vet tek át lag élet ko rá nak vizs gá la ta szin tén az elem zés be be vont ka rok
kö zöt ti kü lönb sé gek mér sék lô dé sé re utal. Ada ta ink alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a 2006-ban
több nyi re fris sen érett sé gi zett je lent ke zô ket von zó BME GTK és az után pót lá sát szin tén nagy
arány ban a leg fi a ta labb kor osz tály ok ból rekrutáló BCE GTK ese té ben a je lent ke zôk és a fel vet -
tek át lag élet ko ra a vizs gált évek alatt nö ve ke dett (2010-ben az utób bi ese té ben 20,5 év kö rül, a
BME GTK alap szak ja in pe dig a je lent ke zôk cso port já ban 20,5, a fel vet tek kö ré ben 20 év kö rül
ala kult az át lag élet kor). Ez zel szem ben az idô sebb kor cso port ok kö ré ben ha gyo má nyo san nép -
sze rû BGF PSZK alap szak ja it az utób bi évek ben a ko ráb bi nál na gyobb arány ban vá lasz tot ták a
fris sen vég zet tek, ami nek kö vet kez té ben az át lag élet kor a 2006-os 22 év fö löt ti ér ték rôl 2010-re a
je lent ke zôk cso port já ban 21,3, a fel vet tek nél 21,5 év re csök kent. A vizs gált in téz mé nyek kö zött
ha son ló kö ze le dést ta pasz tal tunk a 25 éven fe lü li ek ará nya te kin te té ben, ami 2010-ben – 8,5 szá -
za lék pon tos csök ke nést kö ve tô en – még min dig a BGF PSZK ese té ben volt a leg ma ga sabb.

Fon tos meg je gyez ni, hogy a gaz da sá gi alap kép zé sek hall ga tói bá zi sá nak át la gos élet ko ra a
vá lasz tott ta go zat függ vé nyé ben is vál to zik. Fel té te lez he tô, hogy az es ti és a le ve le zô ta go za tos
hall ga tók, il let ve az er re a kép zé si for má ra as pi rá ló je lent ke zôk na gyobb arány ban ke rül nek ki az
idô sebb, mun ka mel lett ta nu ló kor osz tály ból, mint azok, akik el sô he lyen nap pa li ta go za tos alap -
kép zést cé loz nak meg. Fel té te le zé sün ket alá tá maszt ja a nap pa li ta go zat ra je lent ke zôk ará nyá nak
in téz mé nyek kö zöt ti el té ré se: vá ra ko zá sunk nak meg fe le lô en a leg ma ga sabb át lag élet ko rú hall -
ga tói bá zis sal ren del ke zô BGF PSZK-n a leg ala cso nyabb az el sô he lyen nap pa li ta go zat ra je lent -
ke zôk ará nya (ez a PSZK ál tal kí nált kép zé sek két má sik ka ré tól el té rô cél kö zön sé gé re en ged kö -
vet kez tet ni), míg a leg fi a ta labb kor osz tá lyo kat leg na gyobb arány ban von zó BME GTK-n a
vizs gált idô szak alatt va la men  nyi alap szak nap pa li ta go za tos rend szer ben in dult.

A há rom gaz da sá gi kar hall ga tói és je lent ke zôi cso port jai át la gos élet ko rá nak vizs gá la ta
alap ján meg fo gal ma zott kö vet kez te té se in ket a fris sen érett sé gi zet tek je lent ke zôk és fel vet tek kö -
zöt ti ará nyá nak elem zé se is meg erô sí ti. A fen ti ek kel össz hang ban a je lent ke zés évé ben érett sé gi -
zett fi a ta lok a BCE és a BME ka ra i nak je lent ke zôi és fel vett hall ga tói kö ré ben jó val na gyobb
arányt kép vi sel nek, mint a BGF PSZK alap szak ja i ra as pi rá lók és oda be ke rül tek kö zött. A fris sen
érett sé gi zet tek ará nya ese té ben is ér vé nyes ugyan ak kor a fen ti ek ben meg fi gyelt, ka rok kö zöt ti
kö ze le dé si ten den cia (amely alól eb ben az eset ben a BME GTK a fel vet tek te kin te té ben ki vé telt
ké pez). En nek ér tel mé ben a BCE GTK-n és a BME GTK-ra je lent ke zôk kö ré ben az elem zés be
be vont idô szak alatt a fris sen érett sé gi zet tek ará nyá nak csök ke né se, míg a BGF PSZK ese tén en -
nek a nö ve ke dé se mu tat ha tó ki.

Az elem zés be be vont ka rok ra je lent ke zôk és fel vet tek kö ré ben a vizs gált évek alatt a kül föl di
ál lam pol gár ok ará nya nem mu tat je len tôs vál to zást, mind vé gig 2 és 3% kö ze lé ben mo zog. Eny -
hén nö vek vô ten den cia csak a BCE GTK-ra je lent ke zôk ese tén mu tat ha tó ki, a má sik két ka ron
mind a je lent ke zôk, mind a fel vet tek kö zött né mi leg csök kent az el múlt öt év so rán a kül föl di ek
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ará nya. A gaz da sá gi kép zé sek re je lent ke zô kül föl di ek cso port já ban mind há rom vizs gált kar ese -
té ben a szom szé dos or szá gok (Szlo vá kia, Ro má nia, Uk raj na) fel te he tô en ma gyar aj kú ál lam pol -
gá rai van nak több ség ben, ezen kí vül min den év re jel lem zô – bár az elô zô ek nél ki sebb arány ban –
tá vol-ke le ti (kí nai, vi et na mi) szár ma zá sú ak je lent ke zé se.

A gaz da sá gi kép zé sek re je lent ke zôk és fel vet tek lak hely ének te le pü lés tí pu sá ra vo nat ko zó
ada ta ink elem zé sé vel ki mu tat ha tó, hogy a BCE GTK és a BME GTK alap ve tô en vá ro si, ezen be -
lül is nagy arány ban fô vá ro si hall ga tói bá zis sal ren del ke zô ka rok. Mind 2006-ban, mind 2010-
ben a két in téz mény je lent ke zô i nek és hall ga tó i nak túl nyo mó több sé ge, több mint 80%-a vá ros -
ban élt, és át la go san min den har ma dik fô vá ro si volt. A köz ség ben élôk ará nya a fen ti ek bôl
kö vet ke zô en mind két kar ese té ben meg le he tô sen ala csony volt, a 2000-es év ti zed má so dik fe lé -
ben jó részt 10–15% kö rül ala kult. A köz ség ben élôk ará nyá nak nö ve ke dé se a vizs gált évek so rán
el sô sor ban a BME GTK-ra fel vet tek kö ré ben mu tat ha tó ki.

A BGF elem zés be be vont ka ra a je lent ke zôk és fel vet tek te le pü lés tí pus sze rin ti meg osz lá sa
te kin te té ben is a má sik két kar tól el té rô sa já tos sá go kat mu tat. Ada ta ink sze rint a PSZK hall ga tói
rekrutációs bá zi sá ban is meg fi gyel he tô a vá ro si fi a ta lok túl sú lya, ugyan ak kor ki sebb mér ték ben,
mint a má sik két kar ese té ben. A BGF PSZK-ra mind két vizs gált év ben igaz, hogy je lent ke zôi kö -
zül min den ne gye dik, míg a kép zés re be ke rült hall ga tók cso port já ban min den ötö dik köz ség ben
él. A köz ség ben élôk fel vet tek cso port já ban ki mu tat ha tó, a je lent ke zôk kö ré ben meg fi gyelt nél
ala cso nyabb ará nya a PSZK és a má sik két kar ese té ben is a köz ség bôl ér ke zôk be ju tá si esély hát -
rá nyá ra en ged kö vet kez tet ni.

Fon tos meg je gyez ni, hogy 2010-re a há rom in téz mény ki vá lasz tott ka ra i ra fel vett hall ga -
tók cso port ja a lak hely te le pü lés tí pu sa szem pont já ból is egy re ki sebb el té rést mu tat: az ezen a
té ren két szél sô pó lust kép vi se lô BME GTK és BGF PSZK kö zött a köz ség bôl szár ma zó fi a ta -
lok ará nya te kin te té ben 2006-ban mért 12,9 szá za lék pon tos kü lönb ség 2010-re 5 szá za lék -
pont ra ol vadt.

Az el sô he lyen fel vett hall ga tók ará nya a há rom ka ron a vizs gált évek so rán je len tôs el té ré se ket
mu tat: 2006-ban és 2010-ben is a BCE GTK-n a leg na gyobb (55, il let ve 65%), míg a BME GTK-n a
leg ki sebb (mind ös  sze 34–35%) az el sô he lyen be ke rü lôk ös  szes fel vett hall ga tón be lü li ará nya. Ez a
meg fi gye lés egy be cseng ko ráb bi, a be ke rü lé si esé lyek elem zé se so rán meg fo gal ma zott fel te vé -
sünk kel, amely a BCE Gaz dál ko dás tu do má nyi Ka rát mint a je lent ke zôk ál tal dön tô en el sô he lyen
vá lasz tott in téz ményt, míg a BME GTK-t mint „má so dik leg jobb” op ci ót tün te ti fel.

A há rom vizs gált kar ra je lent ke zôk és fel vet tek ös  sze té tel ében 2006 és 2010 kö zött ki raj zo -
ló dó leg je len tô sebb el té rés a va la mely fel sô ok ta tá si in téz mény ben már hall ga tói jog vi szon  nyal
ren del ke zôk ará nya te kin te té ben mu tat ko zik. 2006-ban a há rom in téz mény kö zül a BME gaz da -
sá gi alap kép zé se i re je lent kez tek leg na gyobb arány ban olya nok (az ös  szes je lent ke zô 15,4%-a),
akik a meg cél zott alap kép zést egy már el kez dett má sik sza kot kö ve tô en vagy amel lett, az zal pár -
hu za mo san kí ván ták el vé gez ni, míg a BCE GTK-ra és a BGF PSZK-ra je lent ke zôk kö zött en nél
ki sebb, kö rül be lül 8% volt az em lí tett cso port aránya.9 A 2000-es év ti zed vé gé re azon ban a több -
sé gé ben pár hu za mos kép zés re as pi rá lók ös  szes je lent ke zõn és fel vet ten be lü li ará nya va la mennyi

9 A diplomával rendelkezôknek a valamely felsôoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal bíróknál az összes
jelentkezôn belüli alacsonyabb aránya arra enged következtetni, hogy a jelentkezés idején már a felsôoktatásban
tanulók jelentôs része a második alapszakot párhuzamos képzés keretében kívánja elvégezni.

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 68



FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 69

Változások a gazdaságtudományi képzésben

vizs gált kar ese té ben je len tô sen meg ug rott: a 2006-os ér ték hez ké pest a BME GTK ese té ben csak -
nem két sze res, a BCE Gaz dál ko dás tu do má nyi Ka rán nagy já ból két és fél sze res, míg a BGF
PSZK-n több mint há rom szo ros nö ve ke dést mu ta tott. En nek kö vet kez té ben a vizs gált in téz mé -
nyek gaz da sá gi alap szak ja i ra 2010-ben fel vett hall ga tók kö zül a BCE GTK ese té ben min den har -
ma dik, a má sik két in téz mény vizs gá lat ba be vont ka ra in pe dig min den ne gye dik pár hu za mos kép -
zés ke re té ben vagy már dip lo más ként kezd het te meg az alap sza kos ta nul má nya it. A pár hu za mos
kép zés re je lent ke zô, va la mely fel sô ok ta tá si in téz mény ben már jog vi szon  nyal ren del ke zô hall ga -
tók ará nyá nak há rom vizs gált ka ron re giszt rált di na mi kus nö ve ke dé se ar ra utal, hogy a bo lo gnai
pri o ri tá sok kö zött ki emelt he lyen sze rep lô ru gal mas ság, mo bi li tás és az in téz mé nyek kö zöt ti át jár -
ha tó ság cél ki tû zé se a gaz da sá gi kép zé si te rü let vizs gált szeg men sén be lül a gya kor lat ban is re a li -
zá lód ni lát szik, és a hall ga tók ta nul má nyi pá lyá ja ala ku lá sá ban is mind in kább érez te ti ha tá sát.

Ös  szeg zés kép pen meg ál la pít ha tó, hogy a vizs gált idô szak so rán a gaz da ság tu do má nyi kép -
zé si te rü let in téz mé nye i nek alap sza kok ra je lent ke zôk és a fel vett hall ga tók cso port já ból va ló ré -
sze se dé se több te kin tet ben is át ala kult. A 2000-es évek má so dik fe lé nek vál to zá sai min de nek -
elôtt a je len tôs hall ga tói lét szám mal ren del ke zô, több kép zé si te rü le ten is je len lé vô vi dé ki
egye te mek nek ked vez tek, ame lyek kö zül leg na gyobb mér ték ben a Szent Ist ván Egye tem és a
Deb re ce ni Egye tem tud ta nö vel ni a gaz da sá gi alap kép zé se ken be lü li sú lyát. 2006 és 2010 kö zött
a kép zé si te rü let leg na gyobb in téz mé nyei kö zül a Bu da pes ti Corvinus Egye tem egy ér tel mû en
meg erô sí tet te kép zés te rü le ti po zí ci ó ját, ez zel szem ben a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fô is ko la csak a
fel vet tek kö ré ben tud ta nö vel ni ré sze se dé sét. Az elem zés be be vont évek so rán a leg na gyobb po -
zí ció vesz tést a gaz da sá gi kép zé si te rü le ten a vi dé ki fô is ko lák szen ved ték el, va la mint a bu da pes ti
fô is ko lák (ki vé ve a BGF) ré sze se dé se cse ké lyebb mér ték ben ugyan, de szin tén csök kent.

A há rom rész le te seb ben is vizs gált in téz mény gaz da sá gi ka ra i ra va ló be ke rü lé si esé lyek
elem zé se so rán meg ál la pí tot tuk, hogy elô ze tes vá ra ko zá sa ink nak meg fe le lô en a vizs gált évek
so rán a BCE GTK-ra volt a leg ne he zebb be ke rül ni, a BGF Kül ke res ke del mi, va la mint Pénz ügyi
és Szám vi te li Ka rai kö zött pe dig ha tá ro zott át ren de zô dés kö vet ke zett be a be ke rü lé si esé lyek te -
rén, ami min den bi zon  nyal ös  sze füg gés ben van a két kar alap szak ja i nak vál to zó nép sze rû sé gé -
vel, a PSZK po zí ci ó já nak a je lent ke zôk és fel vet tek cso port ján be lü li meg erô sö dé sé vel.

Az elem zés be be vont ka rok gaz da sá gi alap szak jai de mog rá fi ai ös  sze té tel ének vizs gá la ta so -
rán ki mu tat tuk, hogy mind a je lent ke zôk, mind a hall ga tók cso port ját te kint ve a vizs gált in téz mé -
nyek kö zött kö ze le dés ta pasz tal ha tó egyes de mog rá fi ai mu ta tók – pél dá ul a ne mek ará nya, az át -
lag élet kor, a vá ros ban, il let ve a köz ség ben élôk ará nya – te rén. A vizs gált ka rok, in téz mé nyek
hall ga tói és je lent ke zôi cso port ja i ra az elem zett idô szak ele jén jel lem zô, több nyi re ha gyo má -
nyos nak mond ha tó kü lönb sé gek mér sék lô dé se fel té te le zé sünk sze rint ar ra utal, hogy az alap kép -
zé sek rend sze ré nek és a ki bo csát ha tó fo ko za tok tar tal má nak bo lo gnai re form ke re té ben le zaj lott
for má lis egy sé ge sí té sé vel a gya kor lat ban is meg in dult a kü lön bö zô in téz mé nyek hall ga tói
rekrutációs bá zi sá nak egy sé ge se dé se, az egye te mek és fô is ko lák az utób bi év ti ze dek ben több te -
kin tet ben el té rô cél cso port jai kö zöt ti fôbb vá lasz tó vo na lak le épü lé se.

Zá rás kép pen hang sú lyoz zuk, hogy a je lent ke zôk és a fel vet tek cso port ja i nak de mog rá fi ai
ös  sze té tel ét az ál ta lunk em lí tet te ken túl szá mos komp lex té nye zô be fo lyá sol hat ja. Je len ta nul -
mány ke re tei kö zött csu pán a je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák ból le szûr he tô ob jek tív ada tok
tény sze rû be mu ta tá sá ra vál lal koz tunk. A fel tárt ten den ci ák ma gya rá za ta, a mö göt tes me cha niz -
mu sok, okok fel tá rá sa a jö vô ben to váb bi, mély re ha tóbb vizs gá ló dást kí ván.
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