
FE
LS

Ô
O

K
TA

TÁ
S

I

M
Ű
H
EL
YMÛHELY

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek 
sa já tos sá gai

Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i  
nyo mán

Garai Or so lya

Szin te már axi ó ma, hogy a fel ső ok ta tás tö me ges sé vá lá sá val pár hu za mo san a fej lett or szá gok
mind egyi ké ben ma ga sabb arány ban je lent kez nek és jut nak be a nők a fel ső ok ta tás ba, mint a fér -
fi ak. Ez a ten den cia ha zánk ban sem ala kult más kép pen, ami nem je len ti fel tét le nül azt, hogy
a be ju tá si esé lye ik is job bak len né nek. 

Az ál ta lunk fel tett kér dés, hogy van nak-e alap ve tő ne mi kü lönb sé gek a ha zai fel ső ok ta tá -
si fel vé te li je lent ke zők de mog rá fi ai jel lem ző i ben, il let ve a je lent ke zé si ten den ci ák ban. Má sik
ele mez ni kí vánt prob lé ma kö rünk a 2012-es ösz tön dí jas je lent ke zé si ke ret szá mok nagy mér vű
csök ken té sé nek ki ha tá sa a női je lent ke zők re. En nek meg fe le lő en az elem zés alap já ul az
Educatio Kft. fel ső ok ta tá si je lent ke zé si ada tai szol gál nak, a vizs gá lat ba a 2009–2012-es évek
ál ta lá nos fel vé te li el já rá sá nak adat bá zi sa it von juk be.1

Hi po té zi sünk, hogy a keretszámcsökkentések a női je lent ke ző ket job ban érin tik, mint a fér -
fi a kat, mi vel a vál to zás azo kon a kép zés te rü le te ken, sza ko kon – el ső sor ban a gaz da ság tu do -
má nyok, böl csé szet tu do mány, tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü le tek, il let ve az osz tat lan jo -
gász kép zés te rén – a leg erő tel je sebb, ahol a nők fe lül rep re zen tál tak, az az a „fe mi nin” kép zé si
te rü le te ken (Fé nyes, 2011). Ar ra is kí ván csi ak va gyunk, hogy va jon az ösz tön dí jas he lyek le -
csök ken té se a leg job ban érin tett he lye ken – gaz da ság tu do má nyok te rü let, il let ve a jo gász kép -
zés – mi lyen vál to zá so kat hoz az ön költ sé ges, il let ve ösz tön dí jas je lent ke zé sek szá má ban, ará -
nya i ban és van nak-e ne mi vo nat ko zá sai.
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De mog rá fi ai hát tér

1. táb lá zat. Je lent ke zôk szá ma és ará nya ne mek sze rin ti bon tás ban

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

2009 és 2012 kö zött a nor mál fel vé te li el já rás ban je len tős arány mó do su lás a fér fi és női
je lent ke zé sek ben nem tör tént. A nők to vább ra is 10% fe let ti arány több let tel ren del kez nek, bár
ez az előny mint ha az utób bi két év ben zsu go rod na, ha nem is szá mot te vő mér ték ben. 

Ha ne mi bon tás sze rint néz zük a töb bi ren del ke zé sünk re ál ló de mog rá fi ai mu ta tót, ak kor
azt ta pasz tal hat juk, hogy ezen a té ren sem mi lyen ka rak te risz ti ku san ki ug ró kü lönb ség nem ész -
lel he tő fér fi és női je lent ke zők kö zött. Át lag élet ko ruk ban nem ta lá lunk fél év nél na gyobb kü -
lönb sé get egyik vizs gált év ben sem, az ál lan dó lak cím ként meg je lölt te le pü lé sek tí pu sa sze rint
sin cse nek je len tős el té ré sek. Mi ni má li san mu tat ko zó te le pü lés hi e rar chi án be lü li kü lönb ség alap -
ján an  nyit ki je lent he tünk, hogy míg a fér fi je lent ke zők in kább a fő vá ro si és a me gye szék he -
lye ken élő, ad dig a nők a nagy köz sé gek ben és még in kább a köz sé gek ben la kó je lent ke zők kö -
zött fe lül rep re zen tál tak. 

Az elő kép zett ség re vo nat ko zó mu ta tók ban már na gyobb el té ré se ket ész le lünk a két nem je -
lent ke zői kö zött. A köz ok ta tás ki bo csá tá si te rü le té nek négy leg jel lem zőbb bá zi sát te kint ve nem
meg le pő mó don ar ra az ered mény re ju tot tunk, hogy míg a női je lent ke zők a gim ná zi u mok ban,
ad dig a fér fi ak a szak kö zép is ko lák ban vég zet tek kö zött fe lül rep re zen tál tak. Ez zel ana lóg mó -
don a lé nye ge sen ala cso nyabb lét szá mú tech ni ku mi vég zett sé gű je lent ke ző há rom ne gyed
része is fér fi. A szin tén ke vés je lent ke zőt ki bo csá tó két tan nyel vű gim ná zi u mok két sze res ará -
nyú női fö lé nyé vel kap cso la to san fel me rü lő gon do la tok kal vi szont el ju tot tunk a je lent ke zés -
kor nyelv vizs gá ért több let pon tot igény lők, az az a nyelv vizs gá val ren del ke zők vagy nem ren -
del ke zők oly nagy pub li ci tást ka pott prob lé má já hoz. A vizs gált évek ben 3–5%-kal (a 2012-es
ada tok még nem áll nak ren del ke zé sünk re) ma ga sabb volt a nyelv vizs gá val nem ren del ke ző fér -
fi ak ará nya. Ez zel el len tét ben a fel ső fo kú C tí pus nak meg fe le lő nyelv vizs gát iga zo lók kö zött
2–3%-kal, a kö zép fo kú C tí pus nak meg fe le lő nyelv vizs gát iga zo lók kö ré ben fél-más fél szá za -
lék kal ma ga sabb a nők ré sze se dé se.
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Je lent ke zé si ten den ci ák

A fel vé te li je lent ke zé sek elekt ro ni kus úton tör té nő be nyúj tá sa az el múlt 4 év ben 37%-ról 66%-ra
emel ke dett. Ezen a te rü le ten a ne mek ös  sze ha son lí tá sá ban a fér fi ak áll nak az élen. Bár a fér fi
e-je lent ke zők elő nye 13%-ról hét re csök kent az idei év ben, a nők még min dig kon zer va tí vabb -
nak mu tat koz nak a je lent ke zé si tech ni kák ki vá lasz tá sá ban.

A vizs gált négy év ben a nők 55–57%-os fel vé te li ré sze se dé se a kép zé si szin tek bon tá sá -
ban nem mu tat egy sé ges ké pet. Az alap kép zés az egyet len szint, ahol a höl gyek 3–4%-kal ala -
cso nyabb arány ban je len nek meg, mint a tel jes je lent ke zői cso port ban. Bár a 2012-es fel vé teli
el já rás ban mi ni má lis mér ték ben csök kent mind a négy szin ten a höl gyek rész vé te le, szer ke ze -
ti át ala ku lás nem tör tént. Ál ta lá nos ten den ci a ként el mond ha tó, hogy az osz tat lan és mes ter kép -
zé sek, va la mint a fel ső fo kú szak kép zés a nők kö ré ben lé nye ge sen nép sze rűbb, eze ken a szin -
te ken ré sze se dé sük meg kö ze lí ti a két har ma dot. 

A nap pa li és táv ok ta tá sos kép zé sek ben mind a négy év ben a fér fi ak mi ni má lis fe lül rep re -
zen tált sá ga jel lem ző, le ve le ző mun ka ren den ál ta lá nos lét szám csök ke né sük el le né re 2012-ben
is a höl gyek ma rad tak több ség ben. (A vi szony lag ke vés je lent ke zőt von zó es ti ta go za ton a nők
ará nya 58%-ról 50% alá csök kent, és ez zel ezen a mun ka ren den is a nő ké fö lé emel ke dett a fér -
fi ak ará nya.) 

A ta nul má nyok fi nan szí ro zá sá nak kér dé se 2012-ben az ösz tön dí jas he lyek szá má nak
nagy mér té kű csök ken té se mi att egy ál ta lán nem fi gyel men kí vül hagy ha tó té nye ző, ez zel
együtt a ne mek kö zöt ti dif fe ren ci á lás te rén nem te kint het jük je len tős té nye ző nek. A nők ál la -
mi lag tá mo ga tott/ösz tön dí jas he lyek re be adott el ső he lyes je lent ke zé se i nek ará nya mind a négy
év ben meg egye zik az ös  szes női je lent ke ző ará nyá val, az az a nők a tá mo ga tott/ösz tön dí jas he -
lye ken is csök ke nő ré sze se dést mu tat nak. Az előb bi moz gás sal el len té te sen a költ ség té rí té ses
he lye ken kis mér ték ben, de nö ve ke dett a nők ará nya. Ezen moz gá sok oka it a kép zés te rü le tek
ne mek re gya ko rolt el té rő ha tá sá ban és ez zel ös  sze füg gés ben a kép zés te rü le tek köz pon ti tá mo -
ga tá sá nak meg vál to zá sá ban ér de mes ke res ni. 

2012-ben 55 000-en vá lasz tot tak fel vé te li je lent ke zé sük so rán el ső he lyen ösz tön dí jas alap -
sza kot, ez az elő ző év fel vé te li el já rá sá hoz ké pest egy har ma dos – 67%-ra tör té nő – csök ke nést
je lent. A csök ke nés a höl gyek ese té ben még en nél is 3%-kal na gyobb. A szá mok nyel vé re le -
for dít va: az elő ző év hez kép es ti 27 000 fős alap ösz tön dí jas el ső he lyes je lent ke zés csök ke nés -
ből a fér fi ak 11 000-et, a nők vi szont 16 000-et köny vel het nek el. A vis  sza esés oka ada ta ink
alap ján el ső sor ban a meg vál to zott kép zés te rü le ti, il let ve sza kos köz pon ti tá mo ga tás át ala ku -
lá sá ban, az ösz tön dí jas he lyek csök ke né sé ben ke re sen dő. A vesz te ség női je lent ke zők irá nyá -
ba to ló dá sá ra ma gya rá za tot vi szont a ne mek el té rő kép zés te rü le ti je lent ke zé si stra té gi á já ban ke -
res he tünk. 
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2. táb lá zat. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott alap szak ra je lent ke zôk ará nya ne mek sze rint (%), 2009—2012

For rás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.
* 2012-tôl a jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let jo gi, va la mint 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 koz tak a ko ráb bi nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let szak jai.

Ha a vál to zás ol da lá ról kö ze lít jük meg a dol got, ak kor el ső sor ban azo kat a kép zés te rü le -
te ket kell meg vizs gál nunk, ahol a leg na gyobb mér ték ben csök kent a tá mo ga tott he lyek szá ma.
Ezek az alap kép zés ben el ső sor ban a gaz da ság tu do má nyok te rü let, amely elő i rány za ta a ko ráb bi
év ben fel ve he tő irány szám 5%-ára esett vis  sza, a tár sa da lom tu do mány, me lyen 48%-ra csök kent
és a böl csé szet tu do mány, me lyen 66%-ra esett vis  sza a tá mo ga tott he lyek szá ma. A vizs gált évek -
ben mind há rom kép zé si te rü le ten erős női fe lül rep re zen tált ság jel lem ző, a böl csé szet tu do mány
te rü le ten 72–73%, a tár sa da lom tu do má nyon 70%, a gaz da ság tu do má nyok hoz tar to zó alap sza -
ko kon pe dig 65–67% a női je lent ke zők ará nya. Az ösz tön dí jak csök ken té se ál tal leg in kább érin -
tett te rü le tek a női je lent ke zők re na gyobb ha tást gya ko rol nak, mint a fér fi ak ra. Vo lu me nét te -
kint ve ez a há rom kép zés te rü let a leg na gyobb je lent ke zői vonz erő vel bí ró te rü le tek kö zé
tar to zik, egye dül a mű sza ki éke lő dik be kö zé jük a „rang lis ta” má so dik he lyén. A 2012-es 

88 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 88



A nôk felvételi jelentkezéseinek sajátosságai

ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban e há rom te rü let kö zül a tár sa da lom tu do má nyi te rü le ten 2600 fő
kö rü li, a böl csé szet tu do má nyon pe dig 1600 kö rü li el ső he lyes je lent ke ző szám-csök ke nés ész -
lel he tő, de ezen a két te rü le ten ez nem járt együtt a ne mek köz ti ará nyok meg vál to zá sá val. A gaz -
da ság tu do má nyok kép zé si te rü let a tár gyalt fel vé te li el já rá si cik lus egy ér tel mű vesz te se. 14 000
fő vel ke ve seb ben je lent kez tek a 2011-es év hez ké pest az 5%-ra zsu go ro dott ösz tön íjas he lyek -
re, ez a csök ke nés a nők ese té ben kö rül be lül 9300 főt je lent. Ará nyok te kin te té ben ez a nők -
nél 65%-os ré sze se dés ről 60%-ra tör té nő csök ke nést ered mé nye zett. Ez a nagy lép té kű vál to -
zás a költ ség té rí té ses he lyek re va ló je lent ke zé sek ala ku lá sa és az egyes gaz da sá gi kép zést nyúj tó
sza kok kü lön is mer te té se nél kül csak rész ben ér tel mez he tő, ezért a gaz da ság tu do má nyok kép -
zés te rü le tet a ké sőb bi ek ben rész le te seb ben is ele mez zük.

1. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zés re je lent ke zôk szá ma ne mek sze rint a böl csé szet tu do -
mány, a gaz da ság tu do má nyok és a tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü le ten

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

A fér fi ak nők kel szem be ni be ju tá si esé lye it nö ve li a leg újabb fel vé te li ke ret szám-mó do -
sí tás is, mely sze rint a 2012-es fel vé te li el já rás ban meg ha tá ro zott 27 150 ösz tön dí jas he lyet
5000-rel meg nö vel te a kor mány. Mi vel a rész ösz tön dí jas he lyek iránt ala csony ér dek lő dés mu -
tat ko zott, ezek egy ré szét az ok ta tás po li ti ka ál tal pre fe rált és egy ben a fér fi je lent ke zők ál tal
fe lül rep re zen tált te rü le te ken – mű sza ki, in for ma ti ka, ag rár, or vos- és egész ség tu do má nyi,
sport tu do mány – ösz tön dí jas he lyek ké ala kí tot ták (Eduline).

Amen  nyi ben a nők ál tal leg in kább pre fe rált kép zés te rü le tek ol da lá ról néz zük a je lent ke -
zé si ada to kat, ak kor a nők ál tal fe lül rep re zen tált kép zé si te rü le tek a pe da gó gus kép zés, az or -
vos- és egész ség tu do mány, a böl csé szet tu do mány, a tár sa da lom tu do mány, a mű vé szet, va la mint
a gaz da ság tu do má nyok. A fen ti 6 te rü let ből hár mat már tár gyal tunk a vál to zá sok érin tett sé ge
okán. A fenn ma ra dó há rom te rü let kö zül az or vos- és egész ség tu do mány te rü let je lent ke zé si
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vo lu me né ben a 14 kép zé si te rü let kö zül a 7. he lyet fog lal ja el, 2011-ben 4272 je lent ke zőt von -
zott el ső he lyen, me lyek 88%-a volt nő. Ez a te rü let az egyi ke a vál to zá sok ál tal leg ke vés bé
érin tet tek nek, csu pán 10%-kal csök kent az ösz tön dí jas sza kok ra fel ve he tők ará nya, és kö rül -
be lül en  nyi vel is csök kent a je lent ke zők szá ma a ne mi ará nyok meg tar tá sá val. A pe da gó gus -
kép zés te rü le tén min den vizs gált év ben a leg na gyobb ará nyú – 94–95%-os – a nők ré sze se dé -
se. A je lent ke zé si szám a 2011-es 5100-ról 4200-ra esett vis  sza, eb ből 800 fő a höl gyek
lét szá má nak csök ke né se. Az ösz tön dí jas he lyek szá ma az elő ző év 80%-ára csök kent. A mű -
vé szet kép zé si te rü le tet ál ta lá ban vé ve ala csony je lent ke zé si lét szám jel lem zi, spe ci á lis vol ta
mi att je len ta nul mány ke re tei közt nem ele mez zük az itt zaj ló vál to zá so kat.

2. áb ra. El sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zés re je lent ke zôk szá ma ne mek sze rint az in for ma ti ka,
a mû sza ki, a ter mé szet tu do mány, az or vos- és egész ség tu do mány, va la mint a pe da gó gus kép zés kép -
zé si te rü le ten

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

Ösz tön dí jas osz tat lan kép zés ben öt kép zés te rü le ten van le he tő ség fel ső fo kú ta nul má nyok
foly ta tá sá ra. A mű sza ki ki vé te lé vel min den te rü le ten fe lül rep re zen tál tak a nők. Ezen be lül az
or vos- és egész ség tu do má nyi sza kok (ál ta lá nos or vos, fog or vos, gyógy sze rész) és a jo gász kép -
zés szá mol ha tott az el ső há rom vizs gált év ben a leg több ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re be nyúj -
tott el ső he lyes je lent ke zés sel. Míg azon ban az elő ző év hez ké pest az or vos- és egész ség tu do -
mány kép zés te rü let re ösz tön díj jal fel ve he tő hall ga tók ará nya 30%-kal nőtt a 2012-es nor mál
fel vé te li el já rás so rán, az ösz tön dí jas jo gász kép zést meg cél zók le he tő sé gei a 2011-es év
12,5%-ára zsu go rod tak ös  sze.
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Az ösz tön dí jas mes ter kép zé sek nők ál tal leg in kább pre fe rált kép zés te rü le tei az or vos- és
egész ség tu do mány, böl csé szet tu do mány, jo gi, pe da gó gus kép zés és a tár sa da lom tu do mány.
Eze ken a te rü le te ken az egész ség tu do má nyi kép zé sek ki vé te lé vel 10–20%-kal csök kent a je -
lent ke zők szá ma 2012-ben az elő ző há rom év hez ké pest, de ez egyik eset ben sem járt együtt
a ne mek kö zöt ti ará nyok je len tős el to ló dá sá val.

Gaz da ság tu do má nyok

A gaz da ság tu do má nyok kép zés te rü let, bár nem tar to zik a nők kö ré ben leg nép sze rűbb te rü le -
tek kö zé, de a női je lent ke zők ará nya hos  szú évek óta fe lül rep re zen tált raj ta. Az el ső he lyes ál -
la mi lag tá mo ga tott je lent ke zé sek vo lu me né ben a 2009–2011 kö zöt ti há rom ál ta lá nos fel vé te -
li el já rás so rán ma ga san a töb bi te rü let fe let ti – 16 500–19 000 fő – von zó ké pes ség gel bírt.
Nem csak a fi nan szí ro zott kép zé sek von ze re je volt ki ma gas ló, ugyan ezt a ten den ci át ta pasz tal -
hat tuk a költ ség té rí té ses kép zé sek vo nat ko zá sá ban is. 

3. áb ra. Gaz da ság tu do má nyok te rü let hez tar to zó alap sza kok el sô he lyes ál la mi lag tá mo ga tott he lyek re je -
lent ke zôi ne mek sze rint — I.

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

A nők ma ga sabb ará nyú je len lé te ezen a kép zés te rü le ten a sza kok szint jén sok kal dif fe ren -
ci ál tabb ké pet mu ta tott az el ső há rom vizs gált év ben. A gaz da sá gi kép zé sek kö ré ben jól el kü -
lö nít he tő ek „fér fi as” és „nő i es” sza kok. A klas  szi kus köz gaz da ság tu do má nyi kép zé se ken,
mint az al kal ma zott köz gaz da ság tan és a gaz da ság elem zés, ame lye ken a fér fi je lent ke zők erő -
sen fe lül rep re zen tál tak, ala csony ke ret szám mel lett vi szony lag ala csony el ső he lyes je lent ke -
zői lét szám jel lem ző. Fér fi fe lül rep re zen tált ság a na gyobb je lent ke zői ér dek lő dést ki vál tó sza -
kok kö zül egye dül a gaz dál ko dás és me nedzs men tet jel lem zi. 

A kép zés te rü let töb bi sza kán a nők fe lül rep re zen tált sá ga az ál ta lá nos ten den cia, ezek kö -
zül is leg na gyobb mér ték ben a gaz da ság tu do má nyok leg több je lent ke zőt von zó kép zé sén, a tu -
riz mus-ven dég lá tá son, il let ve az em be ri erő for rás ok alap sza kon. A 2012-es vál to zás, amely
a kép zés te rü let ösz tön dí jas he lye it az elő ző évi 5%-ára csök ken tet te, nem egy for mán érin tett
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min den sza kot. Egyes kép zé se ken, ame lye ket az ok ta tás po li ti ka pi ac ké pes nek, jó el he lyez ke -
dé si esé lyek kel ke cseg te tő nek gon dolt, tel je sen meg szűnt az ösz tön dí jas kép zés. A meg ma radt
he lye ken a klas  szi kus köz gaz da sá gi, el mé le ti kép zést nyúj tó két „fér fi as” szak, to váb bá a köz -
szol gá la ti és a nem zet kö zi gaz dál ko dás szak osz to zik. Az új fi nan szí ro zá si szisz té ma lát ha tó -
an a nő ket hoz za hát rá nyos hely zet be az zal, hogy a kép zés te rü let „női” szak ja in ezen túl min -
den eset ben vál lal ni uk kell az ön költ sé get. Mi u tán a le he tő sé gek szű kü lé sé nek kö vet kez té ben
a gaz da ság tu do má nyok te rü let ösz tön dí jas he lye i re az alap kép zés ben 14 000 fő vel ke ve seb ben
je lent kez tek, mint a 2011-es év ben, kér dés, hogy az ön költ sé ges he lye ken meg je le nik-e ez a cso -
port. Ada ta ink alap ján úgy tű nik, hogy az elő ző fel vé te li el já rás hoz ké pest a nők 3000, a fér -
fi ak pe dig 1700 fő vel nö vel ték lét szá mu kat az ön költ sé ges gaz da sá gi kép zé sek ben, ami an  nyit
je lent, hogy a nők kö ré ben 10%-kal ma ga sabb a nö ve ke dés az ön költ sé ges kép zés ben, mint fér -
fi ak nál. Mind ezek el le né re ös  szes sé gé ben a 2011-es év hez ké pest a fér fi ak 3000, a nők pe dig
6300 fő vel ki sebb lét szám ban vesz nek részt a gaz da sá gi kép zés ben (mind két fi nan szí ro zá si for -
mát te kint ve).

4. áb ra. Gaz da ság tu do má nyok te rü let hez tar to zó alap sza kok el sô he lyes ál la mi lag tá mo ga tott he lyek re 
je lent ke zôi ne mek sze rint — II.

Forrás: Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás. Educatio
Nonprofit Kft.

Jo gász kép zés

A gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü le ten kí vül az osz tat lan jo gász kép zést érin tet te leg in kább
a ko ráb bi ne vén ál la mi lag tá mo ga tott, je len leg ösz tön dí jas he lyek szá má nak drasz ti kus 
– a ta va lyi évi ke ret szám 12,5%-ára tör té nő – csök ken té se. A ta va lyi 800 he lyett az idei fel vé -
te li cik lus ban már csak 100 ösz tön dí jas hely re jut hat nak be a je lent ke zők, ezen be lül is csu pán
fő vá ro si in téz mé nye ket, az EL TE, il let ve a PPKE jo gi ka rát vá laszt hat ják. A két kép ző in téz -
mény a fé rő he lyek 50-50%-án osz to zik. Ez zel pár hu za mo san, míg az ös  szes je lent ke ző szá ma
a ta va lyi év 78%-ára esett vis  sza, az el ső he lyen ösz tön dí jas jo gász kép zést meg je lö lők ará nya
a tava lyi év 37%-ára csök kent.

92 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2012_2_swisslight_:1.korr. 2012.09.06. 14:18 Page 92



A nôk felvételi jelentkezéseinek sajátosságai

5. áb ra. Az ál la mi lag tá mo ga tott (ke ret szá mok) és az el sô he lyen ál la mi lag tá mo ga tott kép zés re je lent ke zô 
fér fi ak és nôk szá má nak ala ku lá sa a jo gász kép zés ben

Forrás: Ok ta tá si Hi va tal, Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009., 2010., 2011., 2012. ál ta lá nos fel vé te li el já rás.
Educatio Nonprofit Kft.

Ha a je lent ke zé se ket a konk rét szá mok alap ján vizs gál juk, ak kor az lát ha tó, hogy míg
2010-ben 2085 nő je löl te meg el ső he lyen ezt a kép zést, az idén már csak 670-en dön töt tek
így. Ha vi szont a je lent ke zők szá mát a tá mo ga tás sal fel ve he tő ké vel vet jük ös  sze, ak kor lát -
ha tó, hogy az ösz tön dí jas he lyek re tör té nő je lent ke zés mér té ke nem csök kent a fel ve he tők ará -
nyá val azo nos mér ték ben. Míg 2009-ben a túl je lent ke zés há rom szo ros volt, ad dig ez az idei
év ben tíz sze res.

Az ál la mi lag fi nan szí ro zott jo gász kép zés irán ti ér dek lő dés a vizs gált négy év ben mind -
vé gig a nők kö zel két har ma dos fö lé nyét mu tat ja. Bár a kü lönb ség a két nem kö zött fo lya ma -
to san csök ken, to vább ra is ki je lent he tő, hogy a fi nan szí ro zott kép zés ben a nők fe lül rep re zen -
tál tak, ugyan ak kor szig ni fi káns ös  sze füg gés a költ ség té rí té ses kép zés ben ne mi vo nat ko zás ban
nem ta lál ha tó. Lát ha tó te hát, hogy a jo gi kép zés ből jó részt ki vo nu ló ál la mi tá mo ga tás a nő ket
lé nye ge sen na gyobb mér ték ben érin ti.

A fi nan szí ro zott kép zés ben re a li zált je lent ke ző szám-csök ke nés, mely kö rül be lül 1800 fő,
nem kom pen zá ló dott a költ ség té rí té ses he lye ken. 1175 fő vel ke ve sebb nő je lent ke zett a 2011-es
év hez ké pest ösz tön dí jas hely re, vi szont csu pán 160-nal nőtt a jo gász kép zést ön költ sé ges for -
má ban el ső he lyen vál la lók szá ma. Mind két nem ese tén kö zel azo nos – 14% kö rü li – nö ve ke -
dés re a li zá ló dott az ön költ sé ges he lye ken 2012-ben az elő ző év hez ké pest.

A jo gász kép zés re el ső he lyen je lent ke ző ket a kép ző in téz mé nyek sze rint is ér de mes meg néz -
ni. Az ál la mi lag tá mo ga tott he lyek nép sze rű sé gi sor rend jé ben – nem re va ló te kin tet tel a sor rend -
ben nincs kü lönb ség – az EL TE jo gi ka ra áll az élen, a má so dik pe dig a PPKE-JÁK, te hát az a két
fő vá ro si kar, amely a 2012-es fel vé te li el já rás ban a meg ma radt 100 ösz tön dí jas he lyen osz to zik.
Az őket kö ve tő vi dé ki in téz mé nyek kö zül a deb re ce ni von zot ta a leg több je lent ke zőt a fi nan szí -
ro zott he lyek re. Az ösz tön dí jas he lyek tö re dék re csök ken té se nem je lent je len tős je lent ke zői
volumeneltolódást a költ ség té rí té ses he lyek irá nyá ba. A ko ráb bi évek ben fi nan szí ro zott he lyek -
re je lent ke zők el tűn tek a rend szer ből és nagy va ló szí nű ség gel töb bek kö zött ez a cso port is alko -
tó ele me an nak a kö zel 30 000-es tö meg nek, amen  nyi vel ke ve sebb fel vé te li je lent ke ző vel szá mol -
hat tunk a 2012-es ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban a ta va lyi év hez ké pest.
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Ha az ará nyo kat néz zük a költ ség té rí té ses és a tá mo ga tott he lyek vi szony la tá ban, ak kor meg -
ál la pít hat juk, hogy az el múlt évek ben a PPKE, a DE, il let ve az ME jo gi ka ra in volt a leg na gyobb
az ál la mi he lyek re je lent ke zők ará nya. A je lent ke zők fi nan szí ro zá si for ma sze rin ti meg osz lá sa ne -
mek sze rin ti bon tás ban az egyes ka ro kon el té rő volt. A vizs gált évek ben a leg több ka ron a nők
ará nya ma ga sabb a fér fi a ké nál az ál la mi tá mo ga tást meg je lö lők kö zött, ki vé ve 2009-ben az 
ME-ÁJK-t, 2010-ben, il let ve 2011-ben pe dig az ELTE-ÁJK-t. Azt a meg ál la pí tá sun kat, mely sze -
rint a jo gász kép zés től el vont fi nan szí ro zás el ső sor ban a nő ket érin ti, an  nyi ban ár nyal ja a kép ző
ka rok sze rin ti át te kin tés, hogy a vál to zá sok ugyan erő sen be fo lyá sol ják a fő vá ro si kép ző he lyek -
re irá nyu ló je lent ke zé se ket, de az ál la mi for rás el vo ná sok egy ér tel mű vesz te sei azok a vi dé ki höl -
gyek, akik je lent ke zé sei el ső sor ban a vi dé ki fi nan szí ro zott kép zé sek re irá nyul tak vol na, te hát fel -
té te lez he tő en nem ter vez tek na gyobb lép té kű re gi o ná lis mo bi li tást. 

Ös  szeg zés

A meg vizs gált négy fel vé te li el já rás alap ján nem ta lál tunk a női és fér fi je lent ke zők kö zött je -
len tő sebb de mog rá fi ai el té rést. A dip lo ma meg szer zé sé hez el en ged he tet len nyelv vizs ga va la mi -
vel na gyobb arány ban van a nők ke zé ben a je lent ke zés pil la na tá ban. A két nem je lent ke zé si ten -
den ci á i ban már na gyobb kü lönb sé gek mu tat koz nak. Míg a fér fi je lent ke zők az alap kép zés ben
fe lül rep re zen tál tak, ad dig a nők a töb bi há rom szin ten, de leg in kább az osz tat lan kép zés ben.
A nők leg na gyobb ará nyú rész vé te le a mun ka ren dek kö zül a le ve le zőn mu tat ha tó ki. A 2012-es
fel vé te li el já rás ban az ösz tön dí jas he lyek je len tős le csök ke né se mi att a nők ön költ sé ges je lent -
ke zé sei kis mér té kű arány nö ve ke dést mu tat nak az el múlt évek hez ké pest. A leg mar kán sabb kü -
lönb ség fér fi és női je lent ke zők kö zött a kép zés te rü le tek meg vá lasz tá sá ban mu tat ko zik. A vál -
to zá sok ál tal leg in kább érin tett kép zés te rü le tek, il let ve sza kok túl nyo mó több sé gén a női
je lent ke zők fe lül rep re zen tál tak, így az ösz tön dí jas he lyek csök ke né se a női je lent ke ző ket hát -
rá nyo sabb hely zet be hoz za a fér fi ak kal szem ben, kü lö nö sen a gaz da ság tu do má nyok és a jo gász -
kép zés te rén.

Hi vat ko zá sok

2012-ben fel ve he tő hall ga tók ke ret szá mai: http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/6/26/
Keretszamok_2012_korrigalt_ferohelyek_VRN42Z#rss (Letöltés ideje: 2012. július 02.)
(Le töl tés ide je: 2012. jú li us 02.)

Fé nyes H. (2011): A fel ső ok ta tás ban ta nu ló fér fi ak és nők tény le ges mo bi li tá sa, stá tusz in kon zisz -
ten cia a nők ok ta tás be li és mun ka erő-pi a ci hely ze te kö zött. Fel ső ok ta tá si MŰ HELY, 3. 86.

Fel hasz nált for rá sok:
Je lent ke zé si és fel vé te li ada tok, 2009–2012. Educatio Nonprofit Kft.
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