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Ál la mi lag tá mo ga tott és 
költ ség té rí té ses kép zé sek 
— je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si
stra té gi ák

Garai Or so lya – Kiss Lász ló

� Az el múlt évek el sô he lyes je lent ke zé si ten den ci á it vizs gál va lát ha tó, hogy a 2012-es évi
keretszámváltozások erô tel je sen át ala kí tot ták az el sô he lyen alap kép zés be je lent ke zôk fi -
nan szí ro zá si for mák köz ti vá lasz tá sa it. Az alap kép zés ben 2011-ig mi ni má lis ál la mi lag
tá mo ga tott ke ret szám-nö ve ke dés ér vé nye sült, 2012-ben azon ban a ke ret szám a 2009-es év
ha son ló ada tá nak 68,3%-ára esett vis  sza; ez el sô sor ban a gaz da ság tu do má nyi, a böl csé -
szet tu do má nyi és a tár sa da lom tu do má nyi kép zé se ket érin tet te. No ha a gaz da ság tu do má nyi
és a tár sa da lom tu do má nyi te rü le ten nôtt az ön költ sé ges he lyek re je lent ke zôk szá ma, az is
lát ha tó, hogy az ál la mi ösz tön dí jas ke ret szám csök ken té se egy adott kép zé si te rü le ten nem
nö ve li fel tét le nül a ke res le tet az ön költ sé ges sza kok iránt: a böl csész kép zés ben csök kent az
el sô he lyen „fi ze tôs” he lyek re pá lyá zók szá ma is. Az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek kö zül 
a jo gász kép zést érin tet te a ke ret szám-mó do sí tás, itt lé nye gé ben meg for dult az el sô he lyes
je lent ke zôk fi nan szí ro zá si for mák köz ti meg osz lá sa, ez azon ban el sô sor ban nem az ön költ -
sé ges he lyek re je lent ke zôk szá má nak nö ve ke dé sé bôl, ha nem az ál la mi ösz tön dí jas he lye ket
meg je lö lôk szá má nak vis  sza esé sé bôl fa kadt.
A költ ség té rí té ses kép zés vá lasz tá sa a ko ráb bi évek ben csak nem tel je sen biz tos be ju tás sal
ke cseg te tett; bár a költ ség té rí té ses kép zést el sô he lyen meg je lö lôk pont szá ma mint egy 20–25
pont tal el ma radt az ál la mi lag tá mo ga tott hely re je lent ke zô ké tôl, kö zel 90%-uk az el sô he lyen
meg je lölt kép zés re tu dott fel vé telt nyer ni. A jö vô nagy kér dé se, hogy az át ala kí tott keret szám -
struktúra mi lyen ha tás sal lesz a „ki ala kult rend re”, ho gyan vál toz tat ja majd meg a be ju tá si
esé lye ket és eh hez kap cso ló dó an a je lent ke zé si stra té gi á kat. �
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Az el sô he lyes je lent ke zé sek ala ku lá sa fi nan szí ro zá si 
for mák sze rint az el múlt évek ben

Az el múlt évek el ső he lyes je lent ke zé si ten den ci á it vizs gál va jól lát ha tó, hogy 2009 és 2011
kö zött az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott, il let ve el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zést meg je -
lö lők ará nya ér dem ben nem vál to zott, nem vál toz ta tott raj ta a 2010-es év je lent ke zői lét szám -
bő vü lé se sem. Az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zést vá lasz tók az ös  szes je lent ke ző mint egy
12–14%-át tet ték ki, ez az ab szo lút szá mo kat te kint ve évi 17–18 000 főt jelentett.1

A 2012-es év ra di ká lis ösz tön dí jas ke ret szám-vál toz ta tá sai ugyan ak kor már az el ső he lyes
je lent ke zé sek ala ku lá sá ban is meg fi gyel he tő ek. A je lent ke zők szá ma ös  szes sé gé ben mint egy
30 000 fő vel, az el ső he lyen ösz tön dí jas (a ko ráb bi ál la mi lag tá mo ga tott for má nak meg fe le lő)
kép zést meg je lö lő ké 35 000 fő vel csök kent, míg az ön költ sé ges kép zést vá lasz tó ké kö rül be lül
4000 fő vel nö ve ke dett. Ez zel ter mé sze te sen a két fi nan szí ro zá si for ma ös  szes je lent ke zőn be lü li
meg osz lá sa is át ala kult: min den ötö dik je lent ke ző el ső he lyen ön költ sé ges kép zést je lölt meg. 

Ha meg néz zük az ál la mi lag tá mo ga tott ke ret szá mok kép zé si szin tek és kép zé si te rü le tek
sze rin ti ala ku lá sát, lát szik, hogy azok 2012-re 2009-hez ké pest ös  szes sé gé ben min den kép zé si
szin ten le csök ken tek. Az alap kép zés ben 2011-ig mi ni má lis ál la mi lag tá mo ga tott ke ret szám-
nö ve ke dés ér vé nye sült, 2012-ben azon ban a ke ret szám a 2009-es re fe ren cia év ha son ló ada tá -
nak 68,3%-ára esett vissza. Meg le he tő sen köz is mert tény, hogy az alap kép zé sen be lül leg in -
kább a gaz da ság tu do má nyok te rü le te ve szí tett az ösz tön dí jas ke ret szám ból, itt a 2009. évi
ke ret szám mind ös  sze 4,2%-a ma radt meg, de 2009-hez ké pest egy har ma dá ra esett vis  sza a tár -
sa da lom tu do má nyi és 56%-ára a böl csé szet tu do má nyi te rü let ösz tön dí jas ke ret szá ma is. A kis
lét szá mú mű vé szet kép zé si te rü let ez zel szem ben fo lya ma to san nö ve li ál la mi lag tá mo ga tott/
ösz tön dí jas ke ret szá mát, 2012-ben a 2009. évi ke ret szám 164%-ával gaz dál kod hat. No ha a ta -
va lyi évi hez ké pest csök kent, a re fe ren cia év hez vi szo nyít va még min dig 140%-os az or vos- és
egész ség tu do má nyi te rü let BSc-szakjainak ösz tön dí jas ke ret szá ma, és 2009-hez ké pest ugyan -
csak „plusz ban zár ta” az évet a mű vé szet köz ve tí tés kép zé si te rü let is. 

Az egy sé ges, osz tat lan kép zés ben a jo gász kép zés ösz tön dí jas ke ret szá má nak re du ká lá sa is
a nagy saj tó nyil vá nos sá got ka pott té mák kö zé tar to zik. A jo gi kép zés mel lett ve szí tett egy sé ges, 
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1 Tanulmányunk az el sô he lyen tör té nô je lent ke zé sek fi nan szí ro zá si for mák sze rin ti meg osz lá sát vizs gál ja.
Az el sô he lyes je lent ke zé sek vizs gá la ta le he tô sé get ad a je lent ke zôk el sôd le ges pre fe ren ci á i nak, el sôd le -
ges vá lasz tá si szem pont ja i nak meg is me ré sé re. A je lent ke zôk ugyan a je len leg ér vény ben lé vô fel vé te li
sza bá lyo zás ér tel mé ben tet szô le ges szá mú je lent ke zést nyújt hat nak be, még sem jel lem zô kü lö nö seb ben
a „vég te len” hos  szú je lent ke zé si lis ták be nyúj tá sa. Az egy fô re ju tó je lent ke zé sek szá ma az el múlt évek ben
há rom kö rül moz gott. A gya kor lat azt mu tat ja, hogy az el sô he lyes je lent ke zé sek fe je zik ki a do mi náns
pre fe ren ci á kat, az el sô he lyes je lent ke zé sek sú lya ki emel ke dô en nagy, ez zel pár hu za mo san a fel vet tek
mint egy 60%-a az el sô he lyen meg je lölt kép zés re jut be. Ter mé sze te sen az el sô he lyes je lent ke zé sek
vizs gá la ta nem azo nos ér té kû az ös  szes be nyúj tott je lent ke zés vizs gá la tá val; hogy té mánk nál ma rad junk,
az el sô he lyen ál la mi ösz tön dí jas hely re je lent ke zô fi a tal a to váb bi je lent ke zé se i ben ön költ sé ges kép zé se ket
is meg je löl het, és ugyan így for dít va is: aki el sô he lyen ön költ sé ges kép zést vá laszt, má so dik, har ma dik
vagy ké sôb bi he lyen ál la mi ösz tön dí jas kép zést is vá laszt hat.
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Államilag támogatott és költségtérítéses képzések

1. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ál la mi ösz tön dí jas és ön költ sé ges) 
kép zés re je lent ke zôk ará nya, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás (fô)

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

osz tat lan szak ja i nak ösz tön dí jas ke ret szá má ból a mű vé szet te rü let is, míg az or vos- és egész ség -
tu do mány egy sé ges, osz tat lan kép zé se in (ál ta lá nos or vos, fog or vos, gyógy sze rész) mind 2009-hez,
mind a ta va lyi év hez ké pest nö ve ke dett a ke ret szám. Az ag rár, va la mint a mű sza ki te rü let hez tar to -
zó, ös  szes sé gé ben ki sebb lét szá mú egy sé ges, osz tat lan sza kok (ál lat or vos, er dő mér nök, épí tész)
ösz tön dí jas ke ret szá má ban az el múlt év hez ké pest nem tör tént vál to zás.

A ke ret szá mok vál to zá sa ér te lem sze rű en ha tás sal van az egyes kép zé si te rü le tek el ső he -
lyes je lent ke zői lét szá má nak fi nan szí ro zá si for mák sze rin ti meg osz lá sá ra. Ez a vá ra ko zás jól
lát szik az el ső he lyen gaz da ság tu do má nyi vagy tár sa da lom tu do má nyi ön költ sé ges kép zést
meg je lö lők szá má nak nö ve ke dé sé ben, de ide szá mít hat juk a sport tu do má nyi te rü let je lent ke ző -
it is. Nőtt azon ban az ön költ sé ges kép zés re je lent ke zők szá ma a mű vé szet és a mű vé szet köz ve -
tí tés te rü le te ken is, ame lyek, mint azt ko ráb ban lát hat tuk, nem ne vez he tők egy ér tel mű en a ke -
ret szám-vál toz ta tás vesz te se i nek. A mű vé szet kép zé si te rü le ten rá adá sul az ösz tön dí jas
ke ret szám nö ve ke dé se mel lett csök kent az el ső he lyen ösz tön dí jas kép zést meg je lö lők szá ma. 

Az is meg ál la pít ha tó az ada tok ból, hogy a keretszámcsökkentés ugyan ak kor nem in du kál
fel tét le nül nö vek vő ke res le tet az ön költ sé ges kép zé si for ma iránt. A böl csé szet tu do má nyi sza -
kok ösz tön dí jas ke ret szá ma a ta va lyi év hez ké pest 1400 fő vel csök kent, az el ső he lyen ön költ -
sé ges böl csész kép zés re je lent ke zők szá ma ez zel együtt is el ma radt a ta va lyi költ ség té rí té ses
böl csész kép zés re je lent ke ző ké től. Ha son ló a hely zet az ag rár, a mű sza ki, az or vos- és egész -
ség tu do má nyi, a pe da gó gus kép zés, va la mint a ter mé szet tu do má nyi te rü le te ken is. 
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1. táb lá zat. Ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) ke ret szá mok vál to zá sa kép zé si szin ten ként és kép zé si
te rü le ten ként, 2009—2012

*A táb lá zat nem tar tal maz za a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let ada ta it.
** 2012-tôl már csak jo gi kép zé si te rü let, az igaz ga tás csat la ko zott az újon nan lét re ho zott köz igaz ga tá si,
ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let hez. 
*** 2012-tôl már csak jo gi kép zé si te rü let, de az osz tat lan kép zé sen je len leg és ko ráb ban is csak jo gász -
kép zés folyt. 
For rás: Fel sô ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó, 2009—2012. Educatio Nonprofit Kft.
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Államilag támogatott és költségtérítéses képzések

2. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk meg osz lá sa 
alap kép zés ben kép zé si te rü le ten ként, 2009. és 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

*A jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let 2012-tôl jo gi és köz igaz ga tá si, ren dé sze ti és ka to nai kép zé si te rü let re
vált szét, utób bi hoz csat la ko zott a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let. A meg vál to zott kép -
zé si te rü le tek az áb rán nem sze re pel nek.
For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

A 2009-es évet is mét re fe ren cia év nek te kint ve is lát ha tó, hogy a gaz da ság tu do má nyok,
vala mint a tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü le tek vesz tet ték a leg több el ső he lyen ál la mi lag tá mo -
ga tott/ösz tön dí jas hely re je lent ke zőt. A mű vé szet és a mű vé szet köz ve tí tés te rü le tek a 2009-hez
vi szo nyí tott ösz tön dí jas ke ret szám-nö ve ke dés el le né re is ke ve sebb el ső he lyen ösz tön dí jas
kép zés re pá lyá zót von zot tak, és a re fe ren cia év hez ké pest csök kent ezen je lent ke zők szá ma az
ag rár, a böl csé szet tu do mány, az in for ma ti ka, a mű sza ki és a sport tu do mány te rü le te ken is. Nagy
fel len dü lés után vis  sza esett, de 2009-nél még min dig több el ső he lyen ösz tön dí jas kép zés re
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jelent ke zőt vonz a pe da gó gus kép zés és ki sebb arány ban az or vos- és egész ség tu do mány, va la -
mint a ter mé szet tu do mány is. 

Az el ső he lyen ön költ sé ges kép zést meg je lö lők ará nya mind eköz ben leg job ban a kis lét -
szá mú mű vé szet és mű vé szet köz ve tí tés te rü le ten nőtt a leg in kább. A gaz da ság tu do má nyok
kép zé si te rü le ten a 2009. évi hez ké pest mint egy meg dup lá zó dott az el ső he lyen ön költ sé ges
kép zés re je lent ke zők szá ma, és nagy já ból ha son ló a hely zet a sport tu do má nyi kép zé sek ese té -
ben is. Ki sebb mér té kű po zi tív el té rés, a 2009. évi nél 10–20%-kal ma ga sabb ön költ sé ges je -
lent ke zői lét szám jel lem zi az ag rár, az in for ma ti ka, a pe da gó gus kép zés, a tár sa da lom- és a ter -
mé szet tu do mány kép zé si te rü le te ket. Vis  sza esett ugyan ak kor az ön költ sé ges kép zé sek iránt az
el ső he lyes je lent ke zé sek ben meg nyil vá nu ló ér dek lő dés a mű sza ki, az or vos- és egész ség tu do -
má nyi, va la mint sa já tos mó don a böl csé szet tu do má nyi kép zés ben is. 

Az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek kö zül ér de mi keretszámváltozásról csak a jo gász kép zés
ese té ben le het be szél ni, a je lent ke zé si sta tisz ti kák is azt mu tat ják, hogy szá mot te vő en csak ezt
a te rü le tet érin tet ték az idei át ala kí tá sok. A szint töb bi szak já nak je lent ke zé si ten den ci á it vi -
szony la gos ál lan dó ság jel lem zi, ez ta lán an nak is be tud ha tó, hogy az öt éves kép zést nyúj tó sza -
kok kö zött nem ta lál ha tunk ki fe je zett slá ger sza kot. A kép zé si szint má so dik leg több je lent ke -
zőt von zó szak ja, az ál ta lá nos or vos (a jo gász hoz ha son ló an) a nagy ha gyo má nyok kal
ren del ke ző, „klas  szi kus” tu do mány egye te mi sza kok kö zé tar to zik, a fog or vos, a gyógy sze rész,
az ál lat or vos, az épí tész, az er dő mér nök, va la mint a kü lön bö ző mű vé sze ti mes ter sza kok pe dig
el ső sor ban a spe ci á lis ér dek lő dé sű fi a ta lo kat vonz zák. 

2. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk szá ma
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

A jo gász szak el ső he lyes je lent ke zői lét szá ma 2011-hez ké pest 2012-ben mint egy 1500
fő vel csök kent. A csök ke nés az ösz tön dí jas (a volt ál la mi lag tá mo ga tott) hely re je lent ke ző -
ket érin tet te, a ta va lyi csak nem 3000 fő he lyett idén va la mi vel több mint ez ren je löl tek meg
el ső he lyen ösz tön dí jas jo gász kép zést. Az egy har mad ra tör tént vis  sza esés az ösz tön dí jas
he lyek egynyolcadára csök ken té se mel lett ment vég be, még így is igen je len tős túl je lent ke -
zést elő idéz ve. Az el ső he lyen ön költ sé ges jo gász kép zés re je lent ke zők szá ma nem nőtt
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Államilag támogatott és költségtérítéses képzések

hason ló mér ték ben, a je lent ke zői szám „mind ös  sze” 1,7-sze re se a ta va lyi nak. A bel ső meg -
osz lás ban ez a két vál to zás ugyan ak kor már igen ko moly át ala ku lást ered mé nye zett, lé nye -
gé ben meg for dult a két fi nan szí ro zá si for ma ös  szes el ső he lyen jo gász kép zés re je lent ke zőn
be lü li ará nya.

3. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges)
kép zés re je lent ke zôk ará nya a jo gász egy sé ges, osz tat lan sza kon, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás
(szá za lék)

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

A mes ter kép zés re je lent ke zők ös  sze sí tett lét szá ma a ko ráb bi évek fo ko za tos nö ve ke dé se
után idén vis  sza esett. Az ab szo lút szá mok ban is meg mu tat ko zó ko mo lyabb csök ke nés a pe da -
gó gus kép zés, a böl csé szet- és a tár sa da lom tu do mány, va la mint a gaz da ság tu do má nyok kép zé -
si te rü let mes ter szak ja i nál lát ha tó, de ará nya it te kint ve az ag rár kép zés, va la mint a sport tu do -
má nyi kép zés is sok el ső he lyes mes ter je lent ke zőt ve szí tett. El ső he lyes je lent ke zői
lét szám nö ve ke dés ről a mű vé sze ti, va la mint az or vos- és egész ség tu do má nyi mes ter sza kok
ese té ben be szél he tünk. 

A 2009-es évet a mes ter kép zé sek ese té ben is re fe ren cia év ként hasz nál va csak nem va la -
men  nyi kép zé si te rü let nél ha son ló ten den ci á kat ve he tünk ész re. Az ál la mi lag tá mo ga tott kép -
zé sek re je lent ke zők szá ma 2010-től nö ve ke dés nek in dul, majd 2012-ben vis  sza esik. Ki vé telt
ké pez nek a mű vé sze ti, va la mint az or vos- és egész ség tu do má nyi mes ter kép zé sek, eze ken az
idei év ben is foly ta tó dott az ál la mi ösz tön dí jas he lyek re pá lyá zók szá má nak nö ve ke dé se. A re -
fe ren cia év hez ké pest az egyes te rü le te ken ez zel együtt is a je lent ke zői lét szám nö ve ke dé sét ál -
la pít hat juk meg. 
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4. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges) kép -
zés re je lent ke zôk a jo gász egy sé ges, osz tat lan sza kon, a 2009. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás szá za lé ká ban (%)

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

3. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott és el sô he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zôk szá ma
mes ter kép zés ben, kép zé si te rü le ten ként, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás 

* 2012-tôl már csak jogi képzési terület, az igazgatás csatlakozott az újonnan létrehozott közigazgatási,
rendészeti és katonai képzési területhez. 
** 2012-tôl közigazgatási, rendészeti és katonai, kiegészülve a korábbi jogi és igazgatási terület igazgatási
szakjaival.
For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.
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Államilag támogatott és költségtérítéses képzések

A költ ség té rí té ses/ön költ sé ges kép zé sek nél ki csit más a hely zet: lé nye ges nö ve ke dés a
mű vé sze ti te rü let ki vé te lé vel se hol sem ér zé kel he tő, sőt, az ab szo lút szá mok az in for ma ti ka és
a ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let ki vé te lé vel el ma rad nak a re fe ren cia év ada ta i tól. A leg na -
gyobb vis  sza esés a mű sza ki te rü le ten lát ha tó – az el ső he lyen ön költ sé ges mű sza ki mes ter kép -
zést meg cél zók szá ma a 2009-es ha son ló szám csak nem fe lé re esett vis  sza –, de je len tős a ta ná -
ri mes ter sza kot (a pe da gó gus kép zés te rü let mes ter szak ját) ön költ sé ges for má ban vá lasz tók
szá má nak csök ke né se is. 

A fi nan szí ro zá si for ma vá lasz tá sá ban meg je le nô stra té gi ák

A fel vé te li je lent ke zés he lyé vel kap cso la tos dön tés ha tá ro zott sá ga ki mu tat ha tó a je lent ke zé si
he lyek szá má ból. A vizs gált négy év ben egy ér tel mű ten den ci át lá tunk ar ra, hogy míg az el ső
he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zést meg je lö lők nek csu pán 8–10%-a tesz fel min dent egy lap -
ra, ad dig azok, akik a költ ség té rí tést már el ső he lyen vál lal ják, a vé lel mez he tő kön  nyebb be ju -
tás kö vet kez té ben sok kal ma ga biz to sab ban, na gyobb arány ban vá lasz ta nak csu pán egy he lyet.
Ez a ma ga sabb arány 2009–2011 kö zött 30% kö rül moz gott, bár már ek kor is csök ke nő ten den -
ci át mu ta tott, az idei, 2012-es év ben vi szont már a költ ség té rí tést el ső he lyen vá lasz tók kö ré -
ben is csök kent ez a faj ta ön bi za lom, már csak 19%-uk elég szik meg egyet len hely meg je lö lé -
sé vel, en nek egyik fel té te lez he tő oka az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek csök ke né se, amely a
költ ség té rí té ses he lye ken is nö ve li a ver senyt. Há rom hely nél töb bet az el ső he lyen ál la mi lag
tá mo ga tott kép zést vá lasz tók kb. egy har ma da je lölt meg a 2009–2011. évek ben, ez zel szem ben
az el ső je lent ke zé se ként költ ség té rí tést vál la ló fi a ta lok nak csu pán egy ti ze de ne vez he tő biz ton -
sá gi já té kos nak eb ben a há rom év ben. A 2012-es év ben az el ső sor ban ál la mi he lye kért ver seny -
zők nek már 38%-a je lölt meg há rom nál több he lyet, és a lé nye ge sen ma ga biz to sabb, költ ség té -
rí té ses he lyet priorizáló je löl tek 23%-a is csu pán úgy ér zi ma gát biz ton ság ban, ha több mint
há rom he lyet vá laszt.

Ha az alap kép zé sek re, va la mint az egy sé ges, osz tat lan kép zé sek re szű kít jük vizs gá la tun -
kat, lát hat juk, hogy a költ ség té rí té ses kép zést el ső he lyen meg je lö lők az el múlt há rom év ada tai
alap ján lé nye ge sen ala cso nyabb pont szám mal ren del kez nek, mint az el ső he lyen ál la mi lag tá -
mo ga tott he lyet meg cél zó tár sa ik. Az el ső he lyen el ért pont szám ok át la ga a há rom év táv la tá -
ban ös  szes sé gé ben is rom lott, a rom lás a költ ség té rí té ses kép zést vá lasz tók nál na gyobb mér té -
kű, kö zel 25 pont, szem ben az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re je lent ke zők el ső
he lyes pont szá má nak 16 pon tos vis  sza esé sé vel. 

Az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je lent ke zők kö ré ben a 350 pont alat ti pont szá mot
el ér tek ará nya je len tő sen meg ha lad ja az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re je lent ke zők
kö ré ben mér he tő ha son ló ará nyo kat. 400 pont fe lett az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zés re je -
lent ke zők mind ös  sze mint egy 10–15%-a tel je sí tett a vizs gált há rom év ben, míg ugyan ez az
arány az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zést je lö lők kö ré ben mind há rom év ben 20% kö -
rül ala kult. 

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 109

FEM_2012_1_:press 2012.07.27. 13:52 Page 109



MÛHELY

4. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges)
kép zés re je lent ke zôk a je lent ke zé sek szá ma sze rint, 2009—2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011., 2012. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

5. táb lá zat. El sô he lyen el ért pont szám ok át la ga alap kép zé sen, va la mint egy sé ges, osz tat lan kép zés ben,
2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

6. táb lá zat. El sô he lyes je lent ke zés re vo nat ko zó el ért pont szám ok ka te gó ri án ként alap kép zé sen, va la mint
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, 2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.
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Államilag támogatott és költségtérítéses képzések

A hát rá nyos hely zet, va la mint fo gya té kos ság mi att több let pon to kat igény lő el ső he lyen
költ ség té rí té ses kép zést meg je lö lők szá ma ös  szes sé gé ben évi 300 fő kö rül mo zog, ők te hát kö -
rül be lül az ös  szes je lent ke ző két ez re lé két te szik ki. Az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép zést
meg je lö lők kö ré ben lé nye ge sen ala cso nyabb a hát rá nyos hely ze tű ek, va la mint a fo gya ték kal
élők ará nya, mint az el ső he lyen ál la mi lag tá mo ga tott hely re je lent ke zők nél. 

A gyes vagy gyed mi att több let pon to kat ké rők ará nya az el ső he lyen költ ség té rí té ses kép -
zést meg je lö lők kö ré ben ma ga sabb – ez el ső sor ban a le ve le ző kép zés re tör té nő je lent ke zés sel
ma gya ráz ha tó, ezen a mun ka ren den ugyan is lé nye ge sen na gyobb vo lu me nű a költ ség té rí té ses
for má ban meg hir de tett kép zés, mint a nap pa li kép zés ben. 

7. táb lá zat. Elôny ben ré sze sí té sért több let pon to kat kér vé nye zôk szá ma és ará nya fi nan szí ro zá si for mák
sze rint, 2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

Az egyéb jog cí men já ró több let pon tok iránt be nyúj tott ké rel me ket te kint ve mind a ta nul -
má nyi ver seny-he lye zé sek, mind a sport ered mé nyek ese té ben azt lát juk, hogy a költ ség té rí té -
ses kép zé sek el ső he lyes je lent ke zői ará nya i kat te kint ve el ma rad nak az el ső he lyen ál la mi lag
tá mo ga tott kép zést vá lasz tók tól. A költ ség té rí té ses kép zést vá lasz tók ugyan ak kor na gyobb
arány ban kér vé nyez nek OKJ-képesítésért já ró több let pon to kat, mint az el ső he lyen ál la mi lag
tá mo ga tott kép zést meg je lö lők, en nek spe ci á lis okai – ko ráb bi vég zett ség, élet kor, ta nul má -
nyok mel let ti mun ka vég zés, nem nap pa li mun ka rend vá lasz tá sa – van nak. 

Az a kér dés, hogy a je lölt há nya dik vá lasz tott he lyé re nyert fel vé telt, az el ért pon tok tól
füg get le nül iga zol ja a meg je lölt he lyek szá má nál áb rá zolt vá ra ko zá so kat. Az el ső he lyen ál la -
mi lag tá mo ga tott kép zést meg je lö lők kö zel 55–56%-a ju tott be 2009–2011 kö zött az el ső meg -
je lölt hely re, ez alá tá maszt ja dön té sük he lyes sé gét, amen  nyi ben túl nyo mó több sé gük egy nél
több je lent ke zé si he lyet je lölt meg. 

Az el ső he lyen költ ség té rí tést vál la lók ma ga biz to sabb je lent ke zői ma ga tar tá sát is iga zol -
ták a szá mok, mi vel mind há rom év ben kö zel 90%-uk már az el ső he lyen be ju tott. Az elem zés
ké szül te kor a 2012-es fel vé te li el já rás még nem zá rult le, így a 2012-ben fel vet tek ada ta i ról
nem tu dunk be szá mol ni, de meg elő le gez het jük, hogy a je lent ke zé si he lyek szá má nak ala ku lá -
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sá hoz ha son ló an, töb bek kö zött a fent már em lí tett ok ból, itt is el moz du lást fo gunk ta pasz tal ni
a ko ráb bi há rom év hez ké pest.

8. táb lá zat. Ta nul má nyi ver seny-he lye zé sért, sport ered mé nyért, OKJ-képesítésért több let pon to kat kér vé -
nye zôk szá ma és ará nya fi nan szí ro zá si for mák sze rint, 2009—2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.

9. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott (ál la mi ösz tön dí jas) és el sô he lyen költ ség té rí té ses (ön költ sé ges)
kép zést meg je lö lô fel vet tek asze rint, há nya dik he lyen meg je lölt kép zés re nyer tek fel vé telt, 2009—2012. évi
álta lá nos fel vé te li el já rás

For rás: Je lent ke zé si és fel vett sta tisz ti kák, 2009., 2010., 2011. évi ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio Nonprofit Kft.
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