
Elônyben részesítés a felsôoktatási
felvételi eljárásban 

Bódi Emese – Garai Orsolya

� Az egyes fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rá sok so rán az elôny ben ré sze sí tés mód ja és a ked vez -
mé nye zet tek kö re az el múlt év ti zed ben több ször is vál to zott. 
Ta nul má nyunk ban a je len le gi sza bá lyo zás ban érin tett, va gyis a 2007 és a 2010 kö zöt ti idô szak -
ban fel sô ok ta tá si fel vé te li je lent ke zést be adott, és va la mely elôny ben ré sze sí té si jog cí men
több let pon tot kér vé nye zett fel vé te li zô ket vizs gál juk meg kü lön bö zô szem pont ok sze rint. Elem -
zé sünk tár gyát ké pe zi lét szá muk ala ku lá sa a meg vizs gált 4 év ál ta lá nos fel vé te li el já rá sá ban,
ne mi és (me gyei szin tû) la kó hely sze rin ti ös  sze té tel ük vál to zá sa, il let ve az egyes jog cí mek sze -
rin ti „leg nép sze rûbb” sza kok ala ku lá sa. �

A 2011-ben ha tá lyos fel sô ok ta tá si fel vé te li kor mány ren de let elô ír ja, hogy a 400 + 80 össz pont -
számú pont szá mí tá si rend szer ben az elôny ben ré sze sí ten dôk ma xi mum 40 több let pont ra jo go -
sul tak alap kép zé sen, egy sé ges, osz tat lan kép zé sen és fel sô fo kú szak kép zé sen. A 100 pont rend -
sze rû mes ter kép zés re je lent ke zôk nél e jog cí me ken a leg ala cso nyabb pont szám 1, a leg ma ga sabb
pe dig 10 több let pont le het. El mond ha tó te hát, hogy a je len le gi „tá mo ga tás” el sô sor ban a fel sô ok -
ta tás vi lá gá ba va ló be ke rü lést hi va tott se gí te ni a meg ha tá ro zott mér té kû több let pon tok ra va ló jo -
go sult ság jog sza bá lyi meg ha tá ro zá sá val. 

A Fel sô ok ta tá si tör vény 39.§. (7) be kez dé se ér tel mé ben: „a Kor mány elôny ben ré sze sí té si
kö ve tel ményt ál la pít hat meg hát rá nyos hely ze tû hall ga tói cso port, gyer me kük gon do zá sa
cél já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lé vôk, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do -
zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lôk és
fo gya té kos ság gal élô je lent ke zôk cso port já hoz tar to zók ré szé re az zal, hogy az elôny ben ré sze sí -
tés ki zá ró lag az elôny ben ré sze sí tés alap já ul szol gá ló kö rül mén  nyel ös  sze füg gés ben biz to sít -
ható, és nem ve zet het alap- és mes ter kép zés ben az ok le vél ál tal ta nú sí tott szak kép zett ség, il -
letve fel sô fo kú szak kép zés ben a bi zo nyít vány ál tal ta nú sí tott szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez
szük sé ges alap ve tô ta nul má nyi kö ve tel mé nyek aló li fel men tés hez”.
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Elôz mé nyek

Az ada tok is mer te té se elôtt azon ban ér de mes ki csit ko rább ra is vis  sza te kin te ni a sza bá lyo zá sok -
ra, ame lyek alap ján lát ha tó, hogy je len leg szé le sebb je lent ke zôi kör nek biz to sí tott a tá mo ga tás,
mint az el múlt év ti zed 2001 és 2006 kö zöt ti fel vé te li el já rá sa i ban. Ezek ben az évek ben a „va ló di”
elôny ben ré sze sí tet tek a gyer mek gon do zást iga zo ló je lent ke zôk vol tak, akik – amen  nyi ben költ -
ség té rí té ses kép zés re nyer tek fel vé telt – fi ze té si men tes ség ben ré sze sül tek az adott szak kép zé si
ide jé re, il let ve az azt meg ha la dó ma xi mum 2. fél évig. A je len le gi elôny ben ré sze sí tett cso port
má sik két ré te gé re vo nat ko zó an azon ban sok kal ke ve sebb köz pon ti sza bá lyo zást ta lá lunk. En nek
hi á nyá ban a fo gya té kos ság gal élô, il let ve a hát rá nyos hely ze tû je lent ke zôk re vo nat ko zó an leg in -
kább az Esélyt a Ta nu lás ra Köz ala pít vány ösz tön dí ja és a Bursa Hungarica Fel sô ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösztöndíjrendszer1 ál tal biz to sí tott pénz be li szo ci á lis tá mo ga tás volt je len tôs nek te -
kint he tô, ame lyek vé gül 2005-ben ös  sze vo nás ra ke rül tek más ok ta tá si ala pít vá nyok kal, Ok ta tá si
Köz ala pít vány né ven. A fo gya té kos ság gal élôk fel vé te li je lent ke zé sét és fel sô ok ta tá si ta nul má -
nya it in gye nes ta nács adás ok kal, spe ci á lis esz kö zök kel, a vizs ga hely szí nek re tör té nô in gye nes
szál lí tás sal stb. is pró bál ták meg kön  nyí te ni (eb bôl a szem pont ból ki emel ke dô volt a Student Ser -
vi ce Egye sü let Fo gya té kos Fi a ta lok Fel sô ok ta tá si Se gí tô köz pont já nak sze re pe). Az egyéb, már
hall ga tói jut ta tá so kat pe dig a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek ha tá roz ták és ha tá roz zák meg ma is: szo -
ci á lis és tel je sít mény ala pú tá mo ga tá sok mû köd te té sé vel. 

2005-tôl hang sú lyo sabb sze re pet kap tak a hát rá nyos hely ze tû jelentkezôk2 is, a hát rá nyos
hely zet kér dé se is be ke rült a köz pon ti sza bá lyo zás ba. Akik a hát rá nyos hely zet fo gal má ra vo nat -
ko zó va la mely stá tusz egyi két iga zol ni tud ták a fel vé te li el já rás so rán, és költ ség té rí té ses kép zés -
re nyer tek fel vé telt, azok szá má ra az ok ta tá si mi nisz ter ál tal en ge dé lyez he tô volt az ál la mi lag fi -
nan szí ro zott kép zés re va ló át vé tel. Ha adott sza kon nem in dult költ ség té rí té ses kép zés, és a
hát rá nyos hely ze tû je lent ke zô el ér te az ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés pont ha tá rá nak 80%-át, de
leg alább a jog sza bá lyi mi ni mum pont ha tárt (2005-ben a 72, 2006-ban a 78 pon tot), szin tén fel vé -
telt nyer he tett. 

2006-tól lét re jött az ún. Fel sô ok ta tá si „Ka ta pult Men tor prog ram” is, amely a szo ci á li san rá -
szo rul ta kat a fel vé te li el já rás és a ké sôb bi fel sô fo kú ta nul má nyok so rán egy aránt se gí tet te (és se -
gí ti az óta is). A prog ram a ta nul má nyok so rán el sô sor ban a be il lesz ke dés elô se gí té sét, az in téz -
mé nyen be lü li el iga zo dást, a tan év kez dés és a ta nul má nyok meg könnyí té sét cé loz za meg,
sze mé lyes kap cso la ton ala pu ló „mentorálás” ál tal. 

1 Intézményi ösz tön díj rész ben ré sze sül het nek azok a szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû hall ga tók, aki ket az ál lan dó la kó -
hely ük sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat az Ösz tön díj rend szer ke re té ben tá mo ga tott és ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ben, to váb bá nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben az Ok ta tá si Mi nisz té ri um és az in téz mé nyek kö zöt ti meg -
ál la po dás alap ján az ál la mi lag fi nan szí ro zott el sõ alap kép zés ben, el sõ ki egé szí tõ alap kép zés ben, el sõ szak irá nyú
to vább kép zés ben, va la mint el sõ akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép zés ben nap pa li ta go za ton foly tat ják
ta nul má nya i kat.

2 Fogalmi meg ha tá ro zá suk ek kor még va la men  nyi re el tért a je len le gi Fel sõ ok ta tá si tör vény ben fog lal tak tól: a fel vé te li
el já rás szem pont já ból hát rá nyos hely ze tû az a je lent ke zõ, aki kö zép fo kú ta nul má nyai so rán át me ne ti vagy tar tós ne -
ve lés be vett, ál la mi gon do zott volt, rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban, il let ve ki egé szí tõ csa lá di pót lék ban
ré sze sült és a tör vé nyes fel ügye letet gya kor ló szü lei ta nul má nya i kat leg fel jebb az is ko la 8. év fo lya mán fe jez ték be.
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2007-ben, a központi3 fel sô ok ta tá si fel vé te li el já rás el sô évé ben ke rült ki ala kí tás ra az az óta
is ér vény ben lé vô sza bá lyo zás, amely egy sé ge sí tet te a gyer mek gon do zá si stá tusz ban lé vô, il let -
ve a hát rá nyos hely ze tû és a fo gya té kos ság gal élô je lent ke zôk hely ze tét. In nen tôl a ked vez mé -
nyek a fel vé te li összpontszámba be le szá mí tan dó több let pon tok for má já ban ke rül tek (és ke rül -
nek) meg ál la pí tás ra. Ek kor tól vált te hát hang sú lyo sab bá az a szem pont, amely el sô sor ban a
fel sô ok ta tás ba va ló be ju tást se gí tet te elô, mi köz ben a hall ga tói tá mo ga tást az in téz mé nyek sza -
bá lyo zá sá ra „bíz ta”. 

Ez az egy sé ge sí tés az elôny ben ré sze sí ten dôk kö rét nem érin tet te egy for mán, nem mind egyi -
kük re „ha tott” egy ér tel mû en po zi tí van: a gyer mek gon do zá su kat iga zo lók szá má ra a több let pon ti
tá mo ga tás akár vis sza lé pés nek is ér té kel he tô a ko ráb bi költ ség men tes ség re va ló jo go sult sá guk
után. A fo gya té kos ság gal élôk – aki ket de fi ní ció sze rint a tes ti, ér zék szer vi, be széd fo gya té ko sok,
va la mint az autisták, a meg is me rés- és vi sel ke dés fej lô dé si ren del le nes sé gû je lent ke zôk al kot nak –
szá má ra ho zott leg több újat a köz pon ti ked vez mé nye zett ség, bár kér dés, hogy pusz tán a fel sô ok ta -
tás ba va ló be ju tás se gí té se men  nyi ben ér té kel he tô va ló di tá mo ga tás nak, a leg na gyobb hang súlyt
pe dig a hát rá nyos hely ze tû ek kap ták. A rá juk vo nat ko zó új sza bá lyo zás ér tel mé ben ket té vált a
több let pon ti ked vez mény re va ló jo go sult ság mér té ke: a hát rá nyos mel lett már meg kü lön böz te tés -
re ke rül tek a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû je lent ke zôk is. 

A Fel sô ok ta tá si tör vény 147.§. 10. és 10/A. pont ja sze rint: 
–  hát rá nyos hely ze tû hall ga tó (je lent ke zô): az a be irat ko zás idô pont já ban hu szon ötö dik élet -
év ét be nem töl tött hall ga tó (je lent ke zô), akit kö zép fo kú ta nul má nyai so rán csa lá di kö rül mé -
nyei, szo ci á lis hely ze te mi att a jegy zô vé de lem be vett, il let ve aki után rend sze res gyer mek vé -
del mi tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, il let ve rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult,
vagy ál la mi gon do zott volt;
–  hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû hall ga tó (je lent ke zô): az a hát rá nyos hely ze tû hall ga tó (je -
lent ke zô), aki nek a tan kö te les sé vá lá sá nak idô pont já ban tör vé nyes fel ügye let ét el lá tó szü lô je
–  a gyer me kek vé del mé rôl és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló tör vény ben sza bá lyo zott el já -
rás ban tett ön kén tes szü lôi nyi lat ko zat sze rint – leg fel jebb alap fo kú is ko lai vég zett ség gel
ren del ke zett, va la mint az, akit tar tós ne ve lés be vet tek.

Így a 2007-ben ér vé nyes 120 + 34 pon tos rend szer ben a kö vet ke zô több let pon tok ke rül tek
meg ál la pí tás ra (alap kép zé sen, egy sé ges, osz tat lan kép zé sen és fel sô fo kú szak kép zé sen), az zal a
ki té tel lel, mi sze rint elôny ben ré sze sí tés jog cí men ma xi mum 8 több let pont ír ha tó jó vá: hát rá nyos
hely ze tû je lent ke zôk – 4 pont, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek – 8 pont, gyer mek gon do zá su -
kat iga zo lók – 8, fo gya té kos ság gal élô je lent ke zôk – 8 pont. Mes ter kép zé se ken to vább ra is a fel -
sô ok ta tá si in téz mé nyek nél ma radt az el bí rá lás jo ga: a jog sza bá lyi elô írás ér tel mé ben ma xi mum
10 több let pon tot ad hat tak elôny ben ré sze sí té si jog cí men.

2007 óta is meg fi gyel he tôk vál to zá sok az egyes fel vé te li el já rá sok ban, de ezek nem érin tet -
ték a több let pon ti tá mo ga tás alap ve tô struk tú rá ját. 2008-tól, az új, 400 + 80 pon tos fel vé te li rend -

3 2007-tõl va la men  nyi, a fel vé te li je lent ke zés hez szük sé ges ada tot és do ku men tu mot az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (ko ráb ban: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.) szá má ra kell meg kül de ni, így ezek egy -
sé ge sen, „köz pon ti lag” ke rül nek fel dol go zás ra.
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szer ben, már az e rend szer nek meg fe le lô arányt kép vi sel ték a több let pon tok is, így in nen tôl hát -
rá nyos hely ze tért 25 pont, hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tért 50 pont, gyer mek gon do zás ért és fo -
gya té kos sá gért szin tén 50 pont volt sze rez he tô az elôny ben ré sze sí té sért ma xi mum kap ha tó 50
több let pont ból. 2009-tôl je lent meg a hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû je lent ke zôk
fel vé te li el já rá si alap díjked vez mény re va ló jo go sult sá ga: elôb bi ek 50%, utób bi ak 100% alap díj -
fi ze té si ked vez mény ben ré sze sül het nek, amen  nyi ben a fel vé te li je lent ke zés be nyúj tá sá val egyi -
de jû leg meg fe le lô en iga zol ják hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tü ket. 

2010-tôl a mes ter kép zés re je lent ke zôk re vo nat ko zó an mó do sult a fel vé te li kor mány ren de -
let. Az óta nem csak a több let pon ti ma xi mu mot, ha nem az al só ha tárt is elô ír ja az elôny ben ré sze -
sí ten dôk te kin te té ben: szá muk ra mi ni mum 1 pon tot kö te le sek ad ni az in téz mé nyek. A leg újabb,
2011-tôl ha tá lyos sza bá lyo zás pe dig a több let pontjog cí mek mér ték be li csök ke né sét ál la pí tot ta
meg alap kép zé sen, egy sé ges, osz tat lan kép zé sen, va la mint fel sô fo kú szak kép zé sen, így ala kult
ki az a je len le gi ma xi má lis 40 több let pont, ame lyet elôny ben ré sze sí té si jog cí men sze rez ni le het.
A jö vô be li irá nyok ból an  nyit le het sej te ni, hogy az új fel sô ok ta tá sitör vény-kon cep ció vél he tô en
va la men  nyi re vis  sza tér ne a 2005–2006-ban ér vény ben lé vô sza bá lyo zás hoz, va gyis a fel vé te li
pont ha tárt el nem ért hát rá nyos hely ze tû, il let ve fo gya té kos ság gal élô je lent ke zôk szá má ra –
meg ha tá ro zott mér té kû kü lön ke ret alap ján – is mét le he tô vé ten né a fel sô ok ta tás ba va ló be ju tást.

Elôny ben ré sze sí tés a gya kor lat ban

A elôny ben ré sze sí tést el mé le ti is mer te té se mel lett több szem pont ból meg vizs gál tuk a 2007-tôl
2010-ig ter je dô idô szak ban. A ren del ke zé sünk re ál ló négy év sta tisz ti kai ös  sze ha son lí tásá nak
alap já ul az adott évek hi va ta los fel vé te li ada tai szol gál nak (for rás: Educatio Tár sa dal mi Szol gál -
ta tó Nonprofit Kft.). 

A négy új jog cí men sze rez he tô több let pont ér vé nye sí té sét már az el sô év ben a fel vé te li je -
lent ke zôk kö zel ki lenc szá za lé ka kér vé nyez te és ez a nagy ság rend a vizs gált négy év so rán je len -
tô sen nem vál to zott. A 2008-as, il let ve 2009-es év ben több mint 10%-ot ért el a kér vé nye zôk ará -
nya, majd az utol só vizs gált év ben vis  sza esett 8%- ra. Kér vé nye zés szem pont já ból csúcs év nek a
2009-es év szá mít, ami kor mind ará nyá ban (10,8%), mind ab szo lút szám ban (13 741 fô) a leg -
töb ben pró bál tak él ni ez zel a le he tô ség gel.

A több let pont-ér té ke sí té si jog cí me ket kü lön vizs gál va el sô re szem be tû nô, hogy a vizs gált
idô in ter val lum ban a je lent ke zôk a leg na gyobb arány ban hát rá nyos hely ze tük iga zo lá sá val kí ván -
ták be ju tá si esé lyü ket nö vel ni, ez az arány 4 és 6% kö zött moz gott, a leg na gyobb arány (6,4%) a
2009-es évet jel le mez te. A má sik há rom jog cím mel élôk ará nya 0,5 és 2 % kö zött moz gott, ki ug ró
ará nyo kat egyik év ben és egyik jog cím ese tén sem ta pasz tal tunk. A leg ala cso nyabb arány ban a
2010-es év ben hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tért több let pon tot ké rôk (0,6%), a leg ma ga sab ban
pe dig a 2007-es év ben gyer mek gon do zás után több let pon tot igény lôk (1,8%) sze re pel tek az
adat bá zis ban.
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1. táb lázat. Az egyes jog cí me ken több let pon tot ké rôk ará nya az ös  szes je lent ke zôn be lül (%)4

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

De mog rá fi ai jel lem zôk

A de mog rá fi ai vál to zók vizs gá la tunk ba tör té nô beeme lé se után le he tô ség nyílt egy ár nyal tabb kép
ki ala kí tá sá ra a kér vé nye zôk ka rak te ré rôl. Elô ször a ne mek kö zöt ti meg osz lást néz tük meg: nem
oko zott túl nagy meg le pe tést, hogy a gyer mek gon do zás után elôny ben ré sze sí tés sel él ni kí vá nók
leg alább 97%-a nô. A má sik nem kép vi se lôi a 2010-es év ben je len tek meg leg na gyobb mér ték ben a
kér vé nye zôk kö zött, ará nyuk 2,5%, szám sze rû sít ve ez kö zel 50 fôt je lent.

Az ös  szes je lent ke zõ höz vi szo nyít va a hát rá nyos hely ze tû ek kö zött szin tén fe lül rep re zen tál -
tak a nôk, ará nyuk mind a négy vizs gált év ben meg kö ze lí tô leg két har ma dos.

A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek ese té ben a ne mek kö zöt ti arány a hát rá nyos hely ze tû e -
ket meg ha la dó mér ték ben el to ló dik a nôk irá nyá ba, de ter mé sze te sen nem éri el a gyer mek gon -
do zás ért pon tot igény lôk há nya dát, mind a négy év ese té ben 70% kö rül mo zog.

A fo gya té kos ság ra több let pon tot kér vé nye zôk ne mi meg osz lá sa nemcsak ará nya i ban tér el
az ös  szes fel vé te li zô é tôl, ez az egyet len kér vé nye zé si jog cím, amely ese té ben a fér fi ak ará nya
mind a négy év ben fe lül rep re zen tált: 55 és 58% kö zött mo zog.

4 A gyermekgondozás jog cím ma gá ban fog lal ja a gyer me kük gon do zá sa cél já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lé võk,
ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer mek -
gon do zá si díj ban ré sze sü lõk cso port ját.
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1. áb ra. A nők aránya az  összes jelentkező és az előnyben részesítési jogcímmel élő jelentkezők között  (%)

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

A je lent ke zôk ál lan dó lak cím ének te le pü lés tí pu sa sze rin ti ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a
gyer mek gon do zás ért több let pon tot kér vé nye zôk és az ös  szes fel vé te li zô la kó hely ének tí pu sa kö -
zött nem ér zé kel he tô elem zés re ér de mes el té rés. A hát rá nyos hely ze tû ek ese té ben vi szont a fen ti ek -
hez ha son ló egy har ma dos ará nyú vá ro si je lent ke zôk mel lett fe lül rep re zen tál tak a köz ség bôl szár -
ma zók, az ezen elôny ben ré sze sí té si jog cím mel él ni kí vá nók ugyan csak egy har ma dát kép vi se lik, a
fô vá ro si ak, a me gye szék he lye ken és kis mér ték ben a me gyei jo gú vá ro sok ban élôk vi szont alul rep -
re zen tál tak. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû je lent ke zôk ese té ben az ará nyok még en nél is job ban
el to lód nak a ki sebb te le pü lé sek irá nyá ba. A fo gya té kos sá gi jog cí men kér vé nye zôk meg osz lá sa
nagy vo na lak ban ha son ló az ös  szes je lent ke zô é hez, ta lán an  nyit ér de mes meg em lí te ni, hogy az el sô
két év ben a fô vá ro si il le tô sé gû ek ará nya na gyobb volt a me gye szék he lye ken la kó ké nál.

A ne mi meg osz lá son kí vül az elôny ben ré sze sí tést kér vé nye zôk át lag élet ko rát is ös  sze ha son -
lí tot tuk az ös  szes je lent ke zô át la gá val. Azo nos jog cím sze rint idô so ro san ma xi mum két év el té rés
van a je lent ke zôk élet ko rá ban. A gyer mek gon do zás ért pon tot igény lôk az egyet len cso port,
mely nek át lag élet ko ra nem meg le pô mó don ma ga sabb a je lent ke zôi át lag nál – nem is kis mér ték -
ben: min den vizs gált év ben 9 év vel. A hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos kér vé nye zôk át -
la go san há rom év vel, a fo gya ték kal élô kér vé nye zôk pe dig egy év vel fi a ta lab bak, mint az át la gos
jelentkezô.5

5 Nem fe led kez he tünk meg ar ról, hogy a hát rá nyos hely ze tért több let pon tot igény lõk ese té ben alap fel té tel a be irat ko -
zás idõ pont já ban be nem töl tött hu szon ötö dik élet év. Ezt fi gye lem be vé ve meg néz tük a fen ti ös  sze ha son lí tást a hu -
szon ötö dik élet évü ket be nem töl tött je lent ke zõk re vo nat koz tat va és azt ta lál tuk, hogy eb ben az eset ben a két cso port
át lag élet ko ra nem tér el szig ni fi kán san. Ugyan ez az elv ér vé nyes a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tért elõny ben ré sze -
sí tést ké rõk re, ki vé ve a tar tós ne ve lés be vet te ket, akik nél nem fel té tel a 25 év alat ti élet kor.
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2. áb ra. Összes jelentkezô és a hátrányos helyzetre többletpontot kérvényezôk településtípus szerinti 
megoszlása (%)

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

2. táb lá zat. Az elôny ben ré sze sí tés sel él ni kí vá nók át lagélet ko rá nak el té ré se az ös  szes je lent ke zô élet ko rá nak
át la gá hoz ké pest (év)

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

A re gi o ná lis el he lyez ke dés me gyei szin tû bon tá sa alap ján lát ha tó, hogy idô so ro san nincs je -
len tôs kü lönb ség a kér vé nye zôk lak he lye sze rint, to váb bá hogy a gyer mek gon do zás ért és a fo -
gya té kos sá gért több let pon tot igény lõk re gi o ná lis meg osz lá sa (egy-két me gye ki vé te lé vel) nem
tér el az ös  szes je lent ke zô é tôl. A gyer mek gon do zás ért több let pon tot kér vé nye zôk ese té ben
ugyan ak kor Pest me gye, a fo gya té kos sá gért több let pon tot kér vé nye zôk kö ré ben a fô vá ros pedig
kis mér ték ben fe lül rep re zen tált.

Ahol nagy el té ré sek ta pasz tal ha tó ak, az a hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû -
ek te rü le ti el he lyez ke dé se. A Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei la ko sok ará nya a hát rá nyos hely -
ze tû kér vé nye zôk kö ré ben kö zel 10%- kal ma ga sabb, mint az ös  szes fel vé te li zô kö zött, ki sebb
mér ték ben, de szin tén ma ga sabb arány ban je lent kez nek ezen a jog cí men több let pon tot kér vé nye -
zôk Bor sod-Aba új-Zemp lén, Haj dú-Bi har, Bács-Kis kun és Bé kés me gyé bôl is. Alul rep re zen tál -

FEM_2011_1_ujmeret_:uj!! 2011.10.27. 8:57 Page 77



78 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

MÛHELY

tak vi szont a bu da pes ti ek – 10% kö rü li az el té rés –, a Pest me gye i ek – 5% kö rü li el té rés –, il let ve
kis mér ték ben a Gyôr-Moson-Sopron és a Fej ér me gye i ek. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek
ese té ben a hát rá nyos hely ze tû ek nek meg fe le lô ará nyo kat ta lá lunk. Meg em lí tés re ér de mes, hogy
a 2010-es év ben még az azt meg elô zô há rom év hez vi szo nyít va is ki sebb a Bu da pes ten élô hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tû kér vé nye zôk (3,3%) ará nya.

Kép zé si szin tek, fi nan szí ro zá si for mák

A de mog rá fi ai ada to kon túl meg vizs gál tuk az elôny ben ré sze sí tés sel él ni kí vá nó je lent ke zô ket az
el sô he lyen meg je lölt szak, an nak kép zé si szint je, va la mint fi nan szí ro zá si for má ja sze rint is. A
kép zé si szin te ket vizs gál va nem hagy ha tók fi gyel men kí vül a vizs gált négy év ben be kö vet ke zett
vál to zá sok: a 2007-ben né hány sza kon még in dí tott dip lo más és ki egé szí tõ kép zé sek a kö vet ke zô
év ben el tûn tek, a mes ter sza kos kép zé sek, és az azok ra je lent ke zôk szá ma vi szont gyors nö ve ke -
dés nek in dult.

A gyer mek gon do zás ért több let pon tot igény lôk kö ré ben a mes ter sza kok ra je lent ke zôk ará -
nya 2007-ben 1% volt, 2010-re vi szont 22,75%-ra nôtt; a mes ter sza kok ra je lent ke zôk mind eköz -
ben az ös  szes 2010-es je lent ke zô mind ös  sze 17%-át tet ték ki. Ez az arány a hát rá nyos és hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ké rel me zôk kö ré ben 2010-re 7, a fo gya ték kal élôk kö rül pe dig 5%
kö rül ál la po dott meg; míg te hát a gyer mek gon do zás ért több let pon tot kér vé nye zôk fe lül-, ad dig a
hát rá nyos, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek alul rep re zen tál tak a mes ter sza kok ra igyek -
vôk kö ré ben. 

3. táb lá zat. Az egyes jog cí me ken több let pon tot ké rôk fi nan szí ro zá si for ma sze rint (%)

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

Az egyes jog cí men több let pon tot ké rôk kö zött az alap szak ra je lent ke zôk ará nya – a gyer -
mek gon do zás jog cí men kér vé nye zô ket ki vé ve – le csök kent, de még így is meg ha lad ja az alap- 
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4. táb lá zat. Az egyes jog cí me ken több let pon tot ké rôk kép zé si szin tek sze rint (%)

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li sta tisz ti kák. Educatio Nonprofit Kft.
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kép zés re je lent ke zôk összjelentkezôkön be lü li ará nyát. A gyer mek gon do zás ért plusz pon tot
igény lôk kö ré ben ez zel el len tét ben ala cso nyabb az alap szak ra je lent ke zôk rész ará nya, mint a tel -
jes je lent ke zôi kör ben – jól lát ha tó an ez az a cso port, ahol az el sô dip lo mán tú li kép zé sek nép sze -
rûb bek. A fel sô fo kú szak kép zés ará nya mi ni má li san fe lül rep re zen tált mind a négy vizs gált cso -
port ban, míg az osz tat lan kép zés re je lent ke zôk mind a négy jog cím ese tén mi ni má lis mér ték ben
ne ga tív irány ba tér nek el az át lag tól.

A fi nan szí ro zá si for mák te kin te té ben a kép zé si szint hez ha son ló ten den cia ta pasz tal ha tó, az -
az az ál la mi lag tá mo ga tott hely re je lent ke zôk ará nya a gyer mek gon do zás ért elôny ben ré sze sí tést
igény lôk kö zött 2007-ben kö zel 30%- kal és még 2010-ben is 9%- kal ala cso nyabb volt, mint az
ös  szes el sô  he lyes je lent ke zés ese té ben. A má sik há rom jog cím alap ján igény lôk vi szont erô sen
fe lül rep re zen tál tak e te kin tet ben (3. táblázat).

Sza kok

Az el sô he lyen meg je lölt sza kok ból ké szí tett rang sor alap ján – min den eset ben a leg több je lent -
ke zôt von zó öt sza kot vet tük fi gye lem be – meg ál la pít ha tó, hogy a gyer mek gon do zás ért több let -
pon tot igény lô kön kí vül mind egyik cso port és mind egyik vizs gált év top 5 szak ja kö zül leg szi lár -
dabb po zí ci ó val a gaz dál ko dás és me nedzs ment, a kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, va la mint a
jo gász sza kok ren del kez nek, erôs ha son la tos sá got mu tat va az ös  szes el sô  he lyes je lent ke zés évek
óta tar tó trend jé vel. 

A hát rá nyos hely ze tû ek kö ré ben mind a négy év ben sze re pelt a leg ked vel tebb sza kok kö zött
a tu riz mus-ven dég lá tás, a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ek leg nép sze rûbb szak jai kö zött meg -
je le nik egy-egy szo ci á lis jel le gû szak is, a fo gya ték kal élôk kö ré ben pe dig a fen ti e ken túl az in -
for ma ti kai és a mû sza ki sza kok ör ven de nek nép sze rû ség nek. Ahogy a leg több vizs gált szem pont
ese tén, a sza kok ki vá lasz tá sá nak te kin te té ben is el tér nek a má sik há rom cso port tól a gyer mek -
gon do zá si jog cí met ér vé nye sí te ni kí vá nók. Az ô ese tük ben a leg nép sze rûbb öt szak kö zött egyik
év ben sem sze re pel a kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, és a jo gász, il let ve gaz dál ko dás és me -
nedzs ment sza kok is hát rébb szo rul tak. En nél a cso port nál sok kal gya ko ribb a szo ci á lis, se gí tô,
il let ve pe da gó gi ai sza kok meg je le né se, mint pél dá ul a gyógy pe da gó gia, a cse cse mô- és kis gyer -
mek ne ve lô, az óvo da pe da gó gus vagy a pszi cho ló gia.

Hivatkozások

Fel sô ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó 2001–2010. Bu da pest, Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Nonprofit Kft.
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