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Fontosabb megállapítások (összesítés) 

 

 A 2017-es általános felvételi eljárás keretében 105 868 fő jelentkezett a felsőoktatás valamely képzésére, 
ami a 2015-ös jelentkezői összlétszámnak felel meg. A jelentkezők átlagosan valamivel több mint 3 
képzést jelöltek meg. 

 A jelentkezők átlagéletkora 24 év, és az első helyes jelentkezéseket vizsgálva valamennyi képzési szinten 
többségben vannak közöttük a nők. Az – egyébként csekély számban meghirdetett – esti és távoktatás 
munkarendű képzésekre nagyobb arányban jelentkeznek férfiak, mint nők. Az összes jelentkező több 
mint harmada az idén érettségizők közül kerül ki. A második legnagyobb csoport, a jelentkezők ötöde 3-
5 évvel korábban szerzett érettségit. 

 A jelentkezők mintegy kétharmada első helyen alapképzésre, 17%-uk mesterképzésre jelentkezett. 
Minden tízedik jelentkező osztatlan mesterképzésre szeretett volna leginkább bekerülni, és 4%-uk 
felsőoktatási szakképzést jelölt meg első jelentkezési helyként. Az első helyes jelentkezők közel 70%-át a 
nappali, majdnem 30%-át a levelező munkarendű képzéseknél találjuk. Az esti és távoktatási 
munkarendű képzésekre jelentkezők a meghirdetések alacsony számának megfelelően az összes 
jelentkezőnek csak 1% körüli arányát adják. A jelentkezők nagyon magas aránya, 86%-a választott első 
helyen állami ösztöndíjas képzést. 

 A jelentkezők állandó lakóhelyük szerint legnagyobb, több mint egyharmados arányban (34,3%) a Közép-
Magyarország régióban élnek, a második legnépesebb csoport (15,1%) az Észak-Alföld régió lakója, míg 
a legkevesebben a Dél-Dunántúl régióból (8,5%) és a Nyugat-Dunántúl régióból (8,7%) érkeztek. A többi 
régió részesedése 10% körüli. Az összes jelentkező 2,4%-ának állandó lakóhelye nem Magyarország; nekik 
mintegy 30%-uk Szerbiában, egynegyedük Szlovákiában, hasonló arányuk Romániában, valamivel 
kevesebb mint hetedük Ukrajnában lakik. 

 A jelentkezők legnagyobb csoportja, mintegy ötöde első helyen a gazdaságtudományok képzési területre 
szeretne bekerülni. Közel minden hetedik jelentkező választja első helyként pedagógusképzést, valamint 
a műszaki képzési területet. A bölcsészettudomány képzési terület részaránya 9 százalékos, az orvos- és 
egészségtudományi képzési területé valamivel több mint 8 százalékos. 

 Első helyen a legtöbben idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzéseire jelentkeztek, több mint 12 
ezren. A Debreceni Egyetem a második legnépszerűbb, több mint 8600 első helyes jelentkezővel. A 
Szegedi Tudományegyetemre érkezett a harmadik legtöbb első helyes jelentkezés. A karok között a 
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara a legnépszerűbb, több mint 4200 első helyes 
jelentkezővel. A második helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, a 
harmadik helyen a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara található. 

 Az alapképzések közül a legtöbben, több mint 13 ezren a gazdaságtudományok képzési területre 
jelentkeztek első helyen. A műszaki alapképzések az első helyen jelentkezők száma szerint több mint 
tízezer fővel továbbra is a második legnépszerűbbek. A pedagógusképzés képzési terület áll a harmadik 
helyen az alapképzések népszerűségi sorában. Az alapképzések körében a gazdálkodási és menedzsment, 
a mérnökinformatikus, az ápolás és betegellátás és a gépészmérnöki alapképzés a legnépszerűbb öt 
között található az összes első helyes jelentkezőt és az első helyen nappali munkarendű állami ösztöndíjas 
képzésekre jelentkezőket tekintve egyaránt. 

 Alapképzésre a legtöbb jelentkezést az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a 
Szegedi Tudományegyetem fogadta; valamennyi több mint 4000 (az ELTE több mint 7000) főt. A legtöbb 
első helyes alapképzésre jelentkezést fogadó karok között az első három helyen a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodástudományi Kara, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar található, ezekre a karokra több mint 1500 jelentkező 
szeretne első helyen bejutni. 

 Az első helyen osztatlan mesterképzésre jelentkezők több mint háromnegyede három képzési terület 
között oszlik el: legnagyobb arányban az orvos- és egészségtudomány (27%), a jogi (26%) és a 
pedagógusképzés (25%) képzési területet választották. Mind az állami ösztöndíjas nappali munkarendű, 
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mind az összes osztatlan mesterképzés esetében az osztatlan tanárképzést, a jogász és az általános orvos 
osztatlan mesterképzéseket találjuk a legnépszerűbb három között. 

 A legtöbb első helyes jelentkezést osztatlan mesterképzésre idén is a Semmelweis Egyetem, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetemre fogadta, ezekbe az intézményekbe 
egyaránt 1000-nél több első helyes jelentkezés érkezett. Az első helyen osztatlan mesterképzésre 
jelentkezők létszáma szerint legnépszerűbb három kar a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 

 A mesterképzésre jelentkezők legnagyobb arányban a gazdaságtudományok, a bölcsészettudomány, a 
pedagógusképzés, valamint a műszaki mesterképzéseket választották rendre 20%, 16%, 15% és 13% 
arányban. Az összes mesterképzési szak közül az első helyes jelentkezések száma szempontjából 
legnépszerűbb a tanári képzés, az új, osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves képzési idejű) 
mesterképzése. Ezt a vezetés és szervezés, illetve a pszichológia mesterképzések követik. Az állami 
ösztöndíjas nappali munkarendű képzések esetében a pszichológia az első helyezett a legtöbb első helyes 
jelentkezés szempontjából. Második helyre került a vezetés és szervezés, harmadik a nemzetközi 
tanulmányok mesterképzés. 

 A legtöbb első helyes jelentkezést mesterképzésre idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 
Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fogadta, 
ezekben az intézményekben egyaránt 1500-nál többen jelentkeztek. Az első helyen mesterképzésre 
jelentkezők létszáma szerint legnépszerűbb három kar között a Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kara az első, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar a második, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
pedig a harmadik helyen áll. 

 A képzési területeket tekintve a felsőoktatási szakképzések között dominál a gazdaságtudományok 
képzési terület. Az első helyes jelentkezők több mint kétharmadát ezen a területen találjuk. Mintegy 
minden tizedik első helyen felsőoktatási szakképzésre jelentkező az informatika és körülbelül ugyanennyi 
a jogi képzési területet választja. A legtöbb jelentkező felsőoktatási szakképzésre első helyen idén a 
kereskedelem és marketing, a turizmus-vendéglátás, és a gazdálkodási és menedzsment képzésre 
szeretne bekerülni. Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű felsőoktatási szakképzések 
esetében hasonló trendek láthatók. 

 A legtöbb első helyen felsőoktatási szakképzésre jelentkezőt fogadó három intézmény között a Budapesti 
Gazdasági Egyetem áll az élen több mint ezer első helyes jelentkezővel, ez a felsőoktatási szakképzést 
választók közel egynegyede. Négyszáznál több jelentkező szeretne leginkább a Debreceni Egyetem, 300-
nál több az Eszterházy Károly Egyetem által hirdetett felsőoktatási szakképzésre bekerülni. A 
felsőoktatási szakképzésre jelentkező hallgatók létszámában a Budapesti Gazdasági Egyetem két 
budapesti karát (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Pénzügyi és Számviteli Kar) 
tekintve is sikeresnek mondható, ezek foglalják el a képzési szint első helyes jelentkezői létszám alapján 
képzett rangsorának első két helyét. Itt a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a harmadik. 
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A jelentkezések általános jellemzői 

 

A 2017-es általános felvételi eljárás keretében 105 868 fő jelentkezett a felsőoktatás valamely képzésére. Ez 
a 2015-ös jelentkezői összlétszámnak felel meg, a 2016-os kiugróan magas létszámhoz képest mindössze 
körülbelül 5 százalékkal alacsonyabb. A korábbi évekhez hasonlóan a jelentkezők idén is átlagosan valamivel 
több mint 3 képzést jelöltek meg (1. táblázat). 15%-uk egyetlen képzést, hasonló arányuk (17%) két képzést, 
legnagyobb csoportjuk, 39%-uk három képzést jelölt meg. Összesen 29% jelölt meg négy vagy ennél több 
képzést. 

1. táblázat: Jelentkezők száma 

 
2017 2016 2015 2017/2016 arány 2017/2015 arány 

Jelentkezők száma összesen 105 868 111 219 105 631 95,2% 100,2% 

Jelentkezések száma összesen 345 953 375 931 361 545 92,0% 95,7% 

Jelentkezések átlagos száma jelentkezőnként 3,27 3,38 3,42 96,7% 95,5% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A jelentkezők átlagéletkora 24 év, és az első helyes jelentkezéseket vizsgálva valamennyi képzési szinten 
többségben vannak közöttük a nők. (2. táblázat) Ez leginkább a felsőoktatási szakképzések esetében 
szembetűnő, itt a jelentkezők 62%-a nő volt. A leginkább kiegyenlített arányt az alapképzések esetében 
találjuk (55% nő, 45% férfi). A képzési szintek között a jelentkezők átlagéletkorában is jelentős különbségeket 
találunk: a legalacsonyabb átlagéletkor az osztatlan mesterképzésre jelentkezőket jellemzi, a nők esetében 
nem éri el a 22 évet. Nem meglepő, hogy a bemeneti 
feltételként alapképzési diplomát igénylő mesterképzésre 
jelentkezők átlagéletkora ennél lényegesen magasabb, 28 
év. A nők átlagéletkora az alap- és a mesterképzésre 
jelentkezők esetében valamivel magasabb, a többi 
munkarend esetében viszont alacsonyabb, mint a 
férfiaké. (3. táblázat) 

 
 

3. táblázat: Jelentkezők átlagéletkora és nemi megoszlása képzési szintenként 

 Alapképzés Osztatlan mesterképzés Mesterképzés Felsőoktatási szakképzés 

Jelentkezők… Összes Nő Férfi Összes Nő Férfi Összes Nő Férfi Összes Nő Férfi 

átlagéletkora 23,5 23,8 23,1 22,2 21,9 22,6 28,2 28,3 28,2 23,8 23,7 24,0 

aránya 100,0% 54,9% 45,1% 100,0% 59,8% 40,2% 100,0% 58,9% 41,1% 100,0% 61,7% 38,3% 

száma 71 045 38 990 32 055 11 955 7151 4804 18 240 10 740 7500 4628 2856 1772 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A nemi megoszlást és az átlagéletkort az első helyes jelentkezések munkarendje szerint összehasonlítva 
megállapítható, hogy az – egyébként csekély számban meghirdetett – esti és távoktatás munkarendű 
képzésekre nagyobb arányban jelentkeznek férfiak, mint nők. Az e munkarendű képzésekre jelentkezők 
átlagéletkora is valamivel magasabb (28 év az esti és 30 év a távoktatás munkarend esetében), mint a nappali 
munkarendnél (21 év), ugyanakkor alacsonyabb, mint a levelező munkarendre jelentkezőké (31 év). (4. 
táblázat) 

4. táblázat: Jelentkezők átlagéletkora és nemi megoszlása munkarendenként 

 Nappali munkarend Levelező munkarend Esti munkarend Távoktatás munkarend 

Jelentkezők… Összes Nő Férfi Összes Nő Férfi Összes Nő Férfi Összes Nő Férfi 

átlagéletkora 21,0 20,9 21,2 31,1 31,3 30,8 27,9 27,7 28,1 30,1 28,9 30,9 

aránya 100,0% 54,5% 45,5% 100,0% 61,7% 38,3% 100,0% 48,0% 52,0% 100,0% 42,4% 57,6% 

száma 72 570 39 522 33 048 31 327 19 317 12 010 1122 538 584 849 360 489 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

2. táblázat: Jelentkezők átlagéletkora és nemi megoszlása 

Jelentkezők… Összesen Nő Férfi 

   átlagéletkora 24,2 24,4 23,9 

   aránya 100,0% 56,4% 43,6% 

   száma 105 868 59 737 46 131 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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Ha megvizsgáljuk, hogy a jelentkezők melyik évben tettek érettségi vizsgát, látható, hogy az összes jelentkező 
több mint harmada 2017-ben és 2016-ban is a jelentkezés évében érettségizők közül kerül ki. E csoport 
aránya a jelentkezők között kis mértékben, 1 százalékponttal csökkent, ami összefügg azzal, hogy a létszámuk 
is mintegy 7 százalékos csökkenést mutat tavalyhoz képest (az ismert demográfiai trendekkel összhangban). 
A második legnagyobb csoport, a jelentkezők ötöde 3-5 évvel korábban szerzett érettségit, e csoport 
részaránya és létszáma is valamivel alacsonyabb, mint tavaly. Az 1-2 évvel korábban, valamint a tíz évnél 
régebben érettségizettek ugyanakkor idén valamivel magasabb arányban jelentek meg a jelentkezők között, 
és a 15 évnél régebben érettségizők összlétszáma kis mértékben növekedett. (5. táblázat) 

 
5. táblázat: Jelentkezők megoszlása az érettségi vizsga éve szerint 

 2017 2016 
 

 fő jelentkezők közti arány fő jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

Jelentkezés évében 38 932 36,8% 41 804 37,6% 93,1% 

1-2 évvel korábban 16 503 15,6% 16 542 14,9% 99,8% 

3-5 évvel korábban 20 237 19,1% 22 067 19,8% 91,7% 

6-9 évvel korábban 11 896 11,2% 12 453 11,2% 95,5% 

10-14 évvel korábban 7064 6,7% 7254 6,5% 97,4% 

15 évvel korábban vagy régebben 11 236 10,6% 11 099 10,0% 101,2% 

ÖSSZESEN 105 868 100,0% 111 219 100,0% 95,2% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A jelentkezők mintegy kétharmada első helyen alapképzésre, 17%-uk mesterképzésre jelentkezett. Majdnem 
12 ezer fő, vagyis több mint minden tízedik jelentkező osztatlan mesterképzésre szeretett volna leginkább 
bekerülni, és 4% felsőoktatási szakképzést jelölt meg első jelentkezési helyként. Ez utóbbira 2016-hoz képest 
körülbelül harmadával kevesebb a jelentkező, és némiképp csökkent a mesterképzésre jelentkezők száma is, 
ugyanakkor alapképzésre közel ugyanannyian, osztatlan mesterképzésre pedig közel 9%-kal többen 
szeretnének első helyen bekerülni (részben a tanárképzés rendszerének átalakulása miatt is). (6. táblázat) 

 
6. táblázat: Jelentkezők megoszlása az első helyen megjelölt szak képzési szintje szerint 

 2017 2016 
 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 arány 

Alapképzés 71 045 67,1% 72 280 65,0% 98,3% 

Osztatlan 
mesterképzés 

11 955 11,3% 10 991 9,9% 108,8% 

Mesterképzés 18 240 17,2% 21 134 19,0% 86,3% 

Felsőoktatási 
szakképzés 

4628 4,4% 6814 6,1% 67,9% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

Az első helyes jelentkezők közel 70%-át a nappali, majdnem 30%-át a levelező munkarendű képzéseknél 
találjuk. A nappali munkarendű képzésre jelentkezők száma valamivel nagyobb mértékben (6%-kal) csökkent, 
így a levelezők részaránya az összes jelentkező között kb. 1 százalékponttal magasabb lett idén. Az esti és 
távoktatási munkarendű képzésekre jelentkezők a meghirdetések alacsony számának megfelelően az összes 
jelentkezőnek csak 1% körüli arányát adják. Míg az esti munkarendre jelentkezők száma némiképp nőtt, a 
távoktatásra jelentkezőké pedig csökkent, ugyanakkor a két munkarend jelentkezőinek együttes száma nem 
változott érdemben 2016-hoz képest. (7. táblázat) 
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7. táblázat: Jelentkezők megoszlása a képzés munkarendje szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

Nappali 72 570 68,5% 77 249 69,5% 93,9% 

Levelező 31 327 29,6% 32 042 28,8% 97,8% 

Esti 1122 1,1% 968 0,9% 115,9% 

Távoktatás 849 0,8% 960 0,9% 88,4% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A várakozásoknak megfelelően a jelentkezők nagyon magas aránya, 86%-a választott első helyen idén is 
állami ösztöndíjas képzést. Mivel a jelentkezők száma mindkét finanszírozási forma esetében hasonló, kb. 
5%-os csökkenést mutat, ezért a jelentkezők részaránya lényegében megegyezik a 2016-ossal. (8. táblázat) 
 

8. táblázat: Jelentkezők megoszlása a képzés finanszírozási formája szerint 

 2017 2016 
 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

Állami ösztöndíjas 91 046 86,0% 95 623 86,0% 95,2% 

Önköltséges 14 822 14,0% 15 596 14,0% 95,0% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A jelentkezők állandó lakóhelyük szerint legnagyobb, több mint egyharmados arányban (33,5%) a Közép-
Magyarország régióban élnek, a második legnépesebb csoport (15,4%) az Észak-Alföld régió lakója, míg a 
legkevesebben a Dél-Dunántúl régióból (8,4%) és a Nyugat-Dunántúl régióból (8,8%) érkeztek. A többi régió 
részesedése 10% körüli. Jelentősebb, közel 7 százalékos a jelentkezői létszámcsökkenés a Dél-Alföld és a 
Közép-Dunántúl régiók esetében. A Közép-Magyarország, az Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 
kevesebb mint 5 százalékkal csökkent a jelentkezők száma. (9. táblázat) 
 

9. táblázat: Jelentkezők megoszlása az állandó lakóhelyük régiója szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

Közép-Magyarország 34 592 33,5% 36 207 33,4% 95,5% 

Közép-Dunántúl 10 361 10,0% 11 091 10,2% 93,4% 

Nyugat-Dunántúl 9072 8,8% 9553 8,8% 95,0% 

Dél-Dunántúl 8728 8,4% 8973 8,3% 97,3% 

Dél-Alföld 13 282 12,9% 14 241 13,1% 93,3% 

Észak-Alföld 15 943 15,4% 16 496 15,2% 96,6% 

Észak-Magyarország 11 377 11,0% 11 988 11,0% 94,9% 

MAGYARORSZÁG ÖSSZESEN 103 355 100,0% 108 549 100,0% 95,2% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A jelentkezői adatbázisban összesen mintegy két és félezer olyan jelentkező szerepel, akinek az állandó 
lakóhelye nem Magyarország, ez az összes jelentkező 2,4 százaléka. A külföldi lakóhelyű jelentkezők mintegy 
30%-a Szerbiában, egynegyede Szlovákiában, hasonló arányuk Romániában, valamivel kevesebb mint 
hetedük Ukrajnában lakik. Ausztria, Németország vagy Anglia a lakhelye a külföldi jelentkezők 3,5 
százalékának, hasonló arányuk pedig a többi 31 ország valamelyikében lakik. (10. táblázat) A négy legtöbb 
(300 főnél több) jelentkező lakhelyeként megjelölt ország közül a Romániából jelentkezők száma idén 6 
százalékkal magasabb, mint tavaly volt. Ukrajnából közel ugyanannyian, Szlovákiából ugyanakkor közel 10, 
Szerbiából 14 százalékkal jelentkeztek kevesebben. A többi ország esetében a jelentkezők száma csak néhány 
fővel tér el a tavalyitól. Összességében a külföldi lakóhelyű jelentkezők létszáma tavalyhoz képest körülbelül 
6 százalékos csökkenést mutat. 
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10. táblázat: Külföldi jelentkezők megoszlása az állandó lakóhelyük országa szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

Szerbia 769 30,7% 889 33,3% 86,5% 

Szlovákia 627 25,1% 694 26,0% 90,3% 

Románia 595 23,8% 559 20,9% 106,4% 

Ukrajna 332 13,3% 342 12,8% 97,1% 

Ausztria 36 1,4% 45 1,7% 80,0% 

Németország 27 1,1% 24 0,9% 112,5% 

Egyesült Királyság 25 1,0% 20 0,7% 125,0% 

Horvátország 11 0,4% 13 0,5% 84,6% 

Amerikai Egyesült Államok 9 0,4% 8 0,3% 112,5% 

Franciaország 9 0,4% 4 0,1% 225,0% 

Svájc 9 0,4% 5 0,2% 180,0% 

Szlovénia 7 0,3% 6 0,2% 116,7% 

… … 
 

… 
  

KÜLFÖLDI ÖSSZESEN 2502 100,0% 2670 100,0% 93,7% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
 

A jelentkezők legnagyobb csoportja, mintegy ötöde első helyen a gazdaságtudományok képzési területre 
szeretne bekerülni. (11. táblázat) Közel minden hetedik jelentkező választja első helyként pedagógusképzést, 
valamint a műszaki képzési területet. A bölcsészettudomány képzési terület részaránya 9 százalékos, az 
orvos- és egészségtudományi képzési területé valamivel több mint 8 százalékos. A közel ennyire népszerű 
informatika képzési terület esetében robosztus, 10 százalékos növekedés történt tavalyhoz viszonyítva az 
első helyes jelentkezői létszámban, ami 2016-höz képest egy százalékponttal emelte ennek a területnek a 
súlyát a jelentkezők között. Hasonlóan jelentős az emelkedés az egyébként kisebb súlyú művészet képzési 
területen, és kisebb mértékben növekvő érdeklődés mutatkozik az orvos- és egészségtudomány és a 
sporttudomány területek képzései iránt is. Ugyanakkor a kisebb létszámú művészetközvetítés képzési terület 
mellett csökkent az első helyes jelentkezők száma a természettudomány, az agrár és a társadalomtudomány 
képzési területeken is, körülbelül 15-20 százalékkal. 
 

11. táblázat: Jelentkezők megoszlása az első helyes jelentkezés képzési területe szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

agrár 4626 4,4% 5553 5,0% 83,31% 

államtudományi 3971 3,8% 4132 3,7% 96,10% 

bölcsészettudomány 9664 9,1% 9856 8,9% 98,05% 

gazdaságtudományok 20 233 19,1% 21 878 19,7% 92,48% 

informatika 8398 7,9% 7634 6,9% 110,01% 

jogi 4884 4,6% 4894 4,4% 99,80% 

műszaki 13 635 12,9% 14 680 13,2% 92,88% 

művészet 5311 5,0% 4616 4,2% 115,06% 

művészetközvetítés 512 0,5% 734 0,7% 69,75% 

orvos- és egészségtudomány 8749 8,3% 8228 7,4% 106,33% 

pedagógusképzés 14 467 13,7% 16 041 14,4% 90,19% 

sporttudomány 3039 2,9% 2954 2,7% 102,88% 

társadalomtudomány 5272 5,0% 6164 5,5% 85,53% 

természettudomány 3107 2,9% 3855 3,5% 80,60% 

ÖSSZESEN 105 868 100,0% 111 219 100,0% 95,19% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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A legtöbb első helyes jelentkezőt fogadó intézmények köre nem változott az előző évi adatokhoz viszonyítva. 
(12. táblázat) Első helyen a legtöbben idén és tavaly is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) képzéseire 
jelentkeztek, több mint 12 ezren, és a jelentkezők száma csak kb. 4 százalékkal alacsonyabb. A Debreceni 
Egyetem (DE) a második legnépszerűbb, itt a több mint 8600 első helyes jelentkező alig kevesebb, mint 2016-
ban. A Szegedi Tudományegyetemre (SZTE) annak ellenére is a harmadik legtöbb első helyes jelentkezés 
érkezett, hogy a jelentkezők száma mintegy 10 százalékkal alacsonyabb. A sorban negyedik helyen áll a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), több mint hat és félezer első helyes jelentkezővel, 
ami kb. 4 százalékos csökkenést jelent. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2016-ban még a hatodik, idén már 
az ötödik legnépszerűbb intézmény, mivel a kb. 4 százalékkal csökkenő jelentkezői létszám ellenére is 
hatezernél többen választották első helyen a képzéseit. A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 5800-as 
jelentkezői létszámával azáltal került a tavalyi hetedikről idén a hatodik helyre, hogy közel négy százalékkal 
növekedett az első helyen ide jelentkezők száma. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a 2016-os ötödik 
helyről a hetedikre került annak köszönhetően, hogy 14 százalékkal kevesebben, körülbelül 5700-an 
jelentkeztek ide első helyen. A Széchenyi Egyetemre (SZE) és a Semmelweis Egyetemre (SE) egyaránt 4000-
nél valamivel többen jelentkeztek idén első helyen, az előbbi a létszám 6 százalékos csökkenésével a 
kilencedikről a tizedik, az utóbbi közel 9 százalékos létszámnövekedéssel a 11-ről a kilencedik helyre került a 
népszerűségi sorrendet tekintve. A Szent István Egyetem (SZIE) a tavalyi nyolcadik után idén a tizedik a 
sorban, az idén meghirdetett képzésekre mintegy 21 százalékkal kevesebb az első helyes jelentkező 
(összefüggésben többek között a korábbi Állatorvostudományi Kar kiválásával és önálló Állatorvostudományi 
Egyetemmé válásával). 
 

12. táblázat: Jelentkezők megoszlása az első helyes jelentkezés intézménye szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

ELTE 12 114 11,4% 12 635 11,4% 95,88% 

DE 8615 8,1% 8761 7,9% 98,33% 

SZTE 7507 7,1% 8349 7,5% 89,91% 

BME 6534 6,2% 6775 6,1% 96,44% 

PTE 6227 5,9% 6498 5,8% 95,83% 

BCE 5809 5,5% 5609 5,0% 103,57% 

BGE 5730 5,4% 6636 6,0% 86,35% 

SZE 4278 4,0% 4554 4,1% 93,94% 

SE 4136 3,9% 3804 3,4% 108,73% 

SZIE 3992 3,8% 5112 4,6% 78,09% 

… …  …   

Összesen 105 868 100,0% 111 219 100,0% 95,19% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A legtöbb első helyes jelentkezőt fogadó karok sorrendjében is csak kisebb változás történt 2016-hoz képest. 
(13. táblázat) A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara (BCE-GTK) tavaly közel négyezer, 
idén több mint 4200 első helyes jelentkezővel továbbra is a legnépszerűbb a karok között. Helyezést cserélt 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (ELTE-BTK) és a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara (BGE-PSZK) a második és harmadik helyen, idén a második helyezettre 
csak négy, míg a harmadikra kilenc százalékkal kevesebb volt az első helyes jelentkező. A negyedik 
legnépszerűbb a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK), melyre 12 százalékkal több, 2245 
jelentkező szeretne első helyen bejutni. Az első tíz legnépszerűbb kar között a továbbiakban csak kisebb 
sorrendmódosulás és az első helyes jelentkezői létszám 7-13 százalékos csökkenése tapasztalható, azonban 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karára (BME-VIK) 
közel 10 százalékkal több első helyes jelentkezés érkezett, ezzel a kar a 18-ról a 9. helyre lépett elő. (13. 
táblázat) 
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13. táblázat: Jelentkezők megoszlása az első helyes jelentkezés kara szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

BCE-GTK 4208 4,0% 3997 3,6% 105,28% 

ELTE-BTK 2425 2,3% 2529 2,3% 95,89% 

BGE-PSZK 2342 2,2% 2573 2,3% 91,02% 

SE-ETK 2245 2,1% 2000 1,8% 112,25% 

NKE-RTK 2086 2,0% 2300 2,1% 90,70% 

KRE-BTK 1967 1,9% 2225 2,0% 88,40% 

BGE-KVIK 1857 1,8% 1989 1,8% 93,36% 

SZTE-TTIK 1691 1,6% 1882 1,7% 89,85% 

BME-VIK 1643 1,6% 1503 1,4% 109,31% 

ELTE-PPK 1630 1,5% 1874 1,7% 86,98% 

… …  …   

Összesen 105 868 100,0% 111 219 100,0% 95,19% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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Alapképzések 

 

Az alapképzések közül idén is a legtöbben, több mint 13 ezren a gazdaságtudományok képzési területre 
jelentkeztek első helyen, a tavalyi létszámához képest tapasztalható 5%-os csökkenés ellenére. (14. táblázat) 
Valamivel nagyobb arányban, 7%-kal csökkent a műszaki alapképzésekre első helyen jelentkezők száma, de 
több mint tízezer fővel továbbra is ez a második legnépszerűbb képzési terület. A pedagógusképzés képzési 
terület áll a harmadik helyen az alapképzések népszerűségi sorában, ide közel ugyanannyian jelentkeztek első 
helyen, mint egy éve. Növekedett az orvos- és egészségtudomány, valamint az informatika képzési területre 
jelentkezők száma, az előbbi 9, az utóbbi 12 százalékkal. Ennél is nagyobb emelkedést figyelhetünk meg a 
2016. évi általános felvételi eljáráshoz képest a művészet képzési területen (+34%). Némiképp csökkent az 
agrár (-17%), a természettudomány (-21%) és valamivel nagyobb mértékben a művészetközvetítés (-30%) 
képzési területek első helyes jelentkezői létszáma, a többi képzési területen nincs jelentős változás a tavalyi 
létszámokat tekintve. 
 

14. táblázat: Alapképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés képzési területe szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/201
6 arány 

agrár 3121 4,4% 3766 5,2% 82,87% 

államtudományi 3094 4,4% 3465 4,8% 89,29% 

bölcsészettudomány 6730 9,5% 6764 9,4% 99,50% 

gazdaságtudományok 13408 18,9% 14065 19,5% 95,33% 

informatika 7342 10,3% 6522 9,0% 112,57% 

jogi 1048 1,5% 1056 1,5% 99,24% 

műszaki 10829 15,2% 11640 16,1% 93,03% 

művészet 3180 4,5% 2376 3,3% 133,84% 

művészetközvetítés 512 0,7% 734 1,0% 69,75% 

orvos- és egészségtudomány 4492 6,3% 4116 5,7% 109,14% 

pedagógusképzés 8759 12,3% 8713 12,1% 100,53% 

sporttudomány 2700 3,8% 2701 3,7% 99,96% 

társadalomtudomány 3891 5,5% 3900 5,4% 99,77% 

természettudomány 1939 2,7% 2462 3,4% 78,76% 

ÖSSZESEN 71 045 100,0% 72 280 100,0% 98,29% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

Alapképzésre a legtöbb jelentkezést idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Debreceni Egyetem 
(DE), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a 
Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fogadta; valamennyi több mint 
4000 (az ELTE több mint 7000) főt. (15. táblázat) Az első hét helyezett intézmény sorrendje változatlan 
tavalyhoz képest, a jelentkezők létszámának néhány százalékos változása mellett. Az ELTE-re szeretne 
bekerülni az első helyen alapképzésre jelentkezők legnagyobb aránya, több mint egytizede, a tavalyihoz 
képest mintegy 3%-os jelentkezői létszámcsökkenés ellenére is. Növekedett ugyanakkor körülbelül 3%-kal a 
DE és a BCE első helyes jelentkezőinek száma. Helyet cserélt a legnépszerűbb 10 intézmény között az idén 8. 
Széchenyi István Egyetem (SZE) és az idén 10. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), mert az előbbin csupán 
5, az utóbbin körülbelül 10 százalékkal kevesebb az első helyen alapképzésre jelentkezők létszáma. 

A legtöbb első helyes alapképzésre jelentkezést fogadó karok között főként az intézményi listában 
említetteket találjuk. (16. táblázat) Az első öt helyen a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 
Kara (BCE-GTK), a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar (NKE-RTK), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (ELTE-
BTK) és a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara (BGE-PSZK) található, ezekre a karokra 
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több mint 1500 jelentkező szeretne első helyen bejutni. (16. táblázat) Az alapképzési szintre jelentkezők 
létszámában jellemzően 2-14 százalékos csökkenést látunk a legnépszerűbb karok körében, a legnagyobb 
mértékűt az összes jelentkező esetében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karánál 
(ELTE-TÓK), mely a 29%-os jelentkezői létszámcsökkenés miatt a kar a 7-ről a népszerűségi sor 10. helyére 
került. Nőtt az első helyen alapképzésre jelentkezők száma ugyanakkor a BCE-GTK-n 7, az SE-ETK-n 10, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán (ELTE BGGYK) 11, és a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán (BME-VIK) 15 százalékkal. 

 
15. táblázat: Alapképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés intézménye szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

ELTE 7807 11,0% 8057 11,1% 96,90% 

DE 5542 7,8% 5351 7,4% 103,57% 

SZTE 4756 6,7% 5031 7,0% 94,53% 

BME 4529 6,4% 4503 6,2% 100,58% 

BGE 4106 5,8% 4442 6,1% 92,44% 

BCE 4000 5,6% 3888 5,4% 102,88% 

PTE 3668 5,2% 3724 5,2% 98,50% 

SZE 3116 4,4% 3274 4,5% 95,17% 

OE 3100 4,4% 3384 4,7% 91,61% 

NKE 3094 4,4% 3465 4,8% 89,29% 

… …  …   

Összesen 71 045 100,0% 72 280 100,0% 98,29% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

16. táblázat: Alapképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés kara szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

BCE-GTK 3200 4,5% 2988 4,1% 107,10% 

SE-ETK 1966 2,8% 1774 2,5% 110,82% 

NKE-RTK 1857 2,6% 2043 2,8% 90,90% 

ELTE-BTK 1726 2,4% 1797 2,5% 96,05% 

BGE-PSZK 1646 2,3% 1672 2,3% 98,44% 

BME-VIK 1410 2,0% 1218 1,7% 115,76% 

KRE-BTK 1394 2,0% 1613 2,2% 86,42% 

SZTE-TTIK 1363 1,9% 1371 1,9% 99,42% 

ELTE-BGGYK 1230 1,7% 1107 1,5% 111,11% 

ELTE-TÓK 1185 1,7% 1649 2,3% 71,86% 

… …  …   

Összesen 71 045 100,0% 72 280 100,0% 98,29% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

Az alapképzések körében a legnépszerűbb 10 szak esetében az összes első helyes jelentkezőt (17. táblázat) 
és az első helyen nappali munkarendű állami ösztöndíjas képzésekre jelentkezőket (18. táblázat) tekintve 
megállapítható, hogy a gazdálkodási és menedzsment, a mérnökinformatikus, az ápolás és betegellátás és a 
gépészmérnöki alapképzés mindkét esetben a legnépszerűbb öt között található. Mindkét esetben jelentős, 
10%-ot meghaladó mértékben növekedett tavalyhoz képest a mérnökinformatikus és az ápolás és 
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betegellátás alapképzést első helyen választók száma, valamint a programtervező informatikus alapképzésé 
is, amely az összes képzés közül a 10., az első helyen állami ösztöndíjas nappali munkarendű képzést választók 
körében a 6. legnépszerűbb. Az idén először – a korábbi rekreációszervezés és egészségfejlesztés és 
sportszervező szakok helyett – meghirdetett sport- és rekreációszervezés alapképzés a 10. legnépszerűbb az 
első helyen állami ösztöndíjas nappali munkarendű képzést választók körében, és a rangsorban ezt megelőző 
gazdaságinformatikus alapképzésre több mint 20%-kal többen szeretnének idén első helyen bekerülni. 

 
17. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb alapképzésekre (minden munkarend és finanszírozási forma) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

gazdálkodási és menedzsment 3827 5,4% 3883 5,4% 98,56% 

mérnökinformatikus 3327 4,7% 3017 4,2% 110,28% 

óvodapedagógus 3277 4,6% 3140 4,3% 104,36% 

ápolás és betegellátás 3260 4,6% 2913 4,0% 111,91% 

gépészmérnöki 2656 3,7% 3005 4,2% 88,39% 

pszichológia 2584 3,6% 2710 3,7% 95,35% 

turizmus-vendéglátás 2369 3,3% 2613 3,6% 90,66% 

gyógypedagógia 2259 3,2% 1681 2,3% 134,38% 

kereskedelem és marketing 2233 3,1% 2436 3,4% 91,67% 

programtervező informatikus 2207 3,1% 1959 2,7% 112,66% 

… …  …   

ÖSSZESEN 71 045 100,0% 72 280 100,0% 98,29% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 
18. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb alapképzésekre (nappali munkarendű, állami ösztöndíjas képzések) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

mérnökinformatikus 2599 3,7% 2337 3,2% 111,21% 

ápolás és betegellátás 2261 3,2% 2038 2,8% 110,94% 

gazdálkodási és menedzsment 1889 2,7% 1828 2,5% 103,34% 

gépészmérnöki 1857 2,6% 2137 3,0% 86,90% 

pszichológia 1793 2,5% 1760 2,4% 101,88% 

programtervező informatikus 1770 2,5% 1600 2,2% 110,63% 

óvodapedagógus 1531 2,2% 1565 2,2% 97,83% 

turizmus-vendéglátás 1464 2,1% 1588 2,2% 92,19% 

gazdaságinformatikus 1449 2,0% 1202 1,7% 120,55% 

sport- és rekreációszervezés 1227 1,7%    

… …  …   

ÖSSZESEN 45 246 63,7% 46 799 64,7% 96,68% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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Osztatlan mesterképzés 

 

Az első helyen osztatlan mesterképzésre jelentkezők több mint háromnegyede három képzési terület között 
oszlik el: legnagyobb arányban az orvos- és egészségtudomány (27%), a jogi (26%) és a pedagógusképzés 
(25%) képzési területet választották. Idén először hirdethetők osztatlan mesterképzések az államtudományi 
és a gazdaságtudományok képzési területen, az előbbiekre mintegy háromszázan, az utóbbiakra közel százan 
jelentkeztek első helyen. Másfélszeres létszámnövekedés mutatkozik az agrár osztatlan mesterképzésekre, 
de a műszaki képzési terület képzéseit is 23 százalékkal, a pedagógusképzés osztatlan mesterképzéseit pedig 
13 százalékkal többen jelölték első helyen. A többi képzési terület esetében a tavalyihoz közel azonos a 
jelentkezők száma. 
 

19. táblázat: Osztatlan mesterképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés képzési területe szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

agrár 676 5,7% 450 4,1% 150,22% 

államtudományi 301 2,5%    

gazdaságtudományok 95 0,8%    

jogi 3154 26,4% 3170 28,8% 99,50% 

műszaki 352 2,9% 287 2,6% 122,65% 

művészet 1143 9,6% 1218 11,1% 93,84% 

orvos- és egészségtudomány 3260 27,3% 3242 29,5% 100,56% 

pedagógusképzés 2974 24,9% 2624 23,9% 113,34% 

ÖSSZESEN 11 955 100,0% 10 991 100,0% 108,77% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 
Nincs tavalyhoz képest jelentősebb változás az osztatlan mesterképzésekre leadott első helyes jelentkezések 
számát tekintve az intézmények sorrendjében: a legtöbb jelentkezést idén is a Semmelweis Egyetem (SE), az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Debreceni Egyetem (DE), 
valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) fogadta, ezekbe az intézményekbe egyaránt 1000-nél több első 
helyes jelentkezés érkezett. (20. táblázat) Az első 10 legtöbb osztatlan mesterképzéses jelentkezést fogadó 
intézmény esetében a sorrend alig változott; az SZTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kismértékben csökkenő első helyes jelentkezői létszámai mellett az 
intézmények többségére idén néhány százalékkal több jelentkezés érkezett. Nyolcadik a sorban a korábbi 
Szent István Egyetemből kivált korábbi Állatorvostudományi Kar, a képzéseit idén már önállóan hirdető 
Állatorvostudományi Egyetem (ATE). 

Az első helyen osztatlan mesterképzésre jelentkezők létszáma szerint legnépszerűbb 10 kar között is 
többnyire ugyanezeket az egyetemeket találjuk. Legnépszerűbb a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar (SE-ÁOK), ahová tavaly és idén is az osztatlan mesterképzésre jelentkezők közül minden 
tízedik szeretne első helyen bejutni. (21. táblázat) A tanárképzést nyújtó karok esetében növekedés 
tapasztalható az első helyes jelentkezői létszámban (Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központ 
– ELTE-TKK: +1%, Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ – SZTE-TKK: +8%). Az orvosképző karok 
körében növekedés és csökkenés egyaránt megfigyelhető (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kar – SE-ÁOK: +2%, Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar – DE-ÁOK: +7%; ugyanakkor Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar – PTE-ÁOK: -3%, Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar – SZTE-ÁOK: -5%). Hasonlóan vegyes a kép a legnépszerűbb jogi karok esetében (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – ELTE-ÁJK: +12%, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Kar – PPKE-JÁK: -8%). Figyelemre méltó az első helyes jelentkezők számának 26%-os 
növekedése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉPK) esetében, 
amivel a kar bekerült a legnépszerűbb 10 közé. 
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20. táblázat: Osztatlan mesterképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés intézménye szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

SE 1668 14,0% 1641 14,9% 101,65% 

ELTE 1657 13,9% 1550 14,1% 106,90% 

SZTE 1197 10,0% 1224 11,1% 97,79% 

DE 1161 9,7% 1055 9,6% 110,05% 

PTE 1062 8,9% 1031 9,4% 103,01% 

PPKE 980 8,2% 1036 9,4% 94,59% 

SZFE 613 5,1% 730 6,6% 83,97% 

ATE 453 3,8%   
 

MKE 383 3,2% 362 3,3% 105,80% 

KRE 380 3,2% 367 3,3% 103,54% 

… …  …   

ÖSSZESEN 11 955 100,0% 10991 100,0% 108,77% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

 

 
21. táblázat: Osztatlan mesterképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés kara szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

SE-ÁOK 1145 9,6% 1117 10,2% 102,51% 

ELTE-ÁJK 947 7,9% 847 7,7% 111,81% 

PPKE-JÁK 915 7,7% 990 9,0% 92,42% 

ELTE-TKK 710 5,9% 703 6,4% 101,00% 

DE-ÁOK 431 3,6% 404 3,7% 106,68% 

PTE-ÁOK 367 3,1% 379 3,4% 96,83% 

SZTE-TKK 366 3,1% 339 3,1% 107,96% 

SZTE-ÁOK 353 3,0% 371 3,4% 95,15% 

SE-FOK 323 2,7% 303 2,8% 106,60% 

BME-ÉPK 307 2,6% 244 2,2% 125,82% 

… …  …   

Összesen 11955 100,0% 10991 100,0% 108,77% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

Mind az állami ösztöndíjas nappali munkarendű (22. táblázat), mind az összes osztatlan mesterképzés (21. 
táblázat) esetében ugyanazokat a szakokat találjuk a legnépszerűbb 10 között. Az osztatlan tanárképzésre 
jelentkezők száma – párhuzamosan a korábbi tanárképzési rendszer kivezetésével – 13 százalékkal nőtt az 
összes, 6 %-kal az állami ösztöndíjas nappali munkarendű képzéseket tekintve, az utóbbi esetében továbbra 
is a legnépszerűbb osztatlan mesterképzés (a meghirdetett szakok és szakpárok sokféleségét itt nem 
vizsgálva). A legnépszerűbb szakokra jelentkezők száma a legtöbb képzés esetében legfeljebb néhány 
százalékkal változott, és így a szakok népszerűségi sorrendje is csak nagyon kis mértékben változott; kivétel 
az állatorvosi és az építészmérnöki képzés, az előbbire körülbelül 16, az utóbbira mintegy 23-26 százalékkal 
jelentkeztek többen első helyen, mint tavaly. 
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22. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb osztatlan mesterképzésekre (minden munkarend és finanszírozási forma) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

jogász 3154 26,4% 3170 28,8% 99,50% 

osztatlan tanári képzés 2974 24,9% 2624 23,9% 113,34% 

általános orvos 2225 18,6% 2189 19,9% 101,64% 

színművész 625 5,2% 594 5,4% 105,22% 

fogorvos 618 5,2% 629 5,7% 98,25% 

állatorvosi 453 3,8% 391 3,6% 115,86% 

gyógyszerész 417 3,5% 424 3,9% 98,35% 

építészmérnöki 352 2,9% 287 2,6% 122,65% 

államtudományi 301 2,5%   
 

grafikusművész 194 1,6% 198 1,8% 97,98% 

… …  …   

ÖSSZESEN 11955 100,0% 10991 100,0% 108,77% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

 

23. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb osztatlan mesterképzésekre (nappali munkarendű, állami ösztöndíjas 
képzések) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

osztatlan tanári képzés 2618 21,9% 2461 22,4% 106,38% 

általános orvos 2202 18,4% 2174 19,8% 101,29% 

jogász 1367 11,4% 1334 12,1% 102,47% 

színművész 618 5,2% 590 5,4% 104,75% 

fogorvos 613 5,1% 618 5,6% 99,19% 

állatorvosi 445 3,7% 385 3,5% 115,58% 

gyógyszerész 413 3,5% 410 3,7% 100,73% 

építészmérnöki 344 2,9% 273 2,5% 126,01% 

grafikusművész 193 1,6% 197 1,8% 97,97% 

államtudományi 152 1,3%   
 

… …  …   

ÖSSZESEN 9567 80,0% 8895 80,9% 107,55% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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Mesterképzés 
 
A mesterképzésre jelentkezők legnagyobb arányban a gazdaságtudományok, a bölcsészettudomány, a 
pedagógusképzés, valamint a műszaki képzési területeket választották első helyen (20%, 16%, 15% és 13% 
arányban). (24. táblázat) Az informatika képzési terület alacsonyabb arányát (3%) az is magyarázhatja, hogy 
ezen a területen már az alapképzés után (sokszor már közben) is nagyon kedvezőek az elhelyezkedési 
lehetőségek. Fontos fejlemény, hogy tavalyhoz képest nőtt az első helyen orvos- és egészségtudomány, 
valamint a sporttudomány képzési területen mesterképzésre jelentkezők száma, az előbbi 20%-kal, az utóbbi 
34%-kal. A pedagógusképzés képzési terület képzéseinél megfigyelhető csökkenésnél fontos figyelembe 
venni, hogy a korábbi mester tanári képzés kivezetésre került, idén már az új, osztatlan tanárképzés rövid 
ciklusú (2-5 féléves képzési idejű) mesterképzése hirdethető. 
 

24. táblázat: Mesterképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés képzési területe szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

agrár 593 3,3% 697 3,3% 85,08% 

államtudományi 576 3,2% 667 3,2% 86,36% 

bölcsészettudomány 2934 16,1% 3092 14,6% 94,89% 

gazdaságtudományok 3603 19,8% 3971 18,8% 90,73% 

informatika 539 3,0% 607 2,9% 88,80% 

jogi 192 1,1% 211 1,0% 91,00% 

műszaki 2418 13,3% 2753 13,0% 87,83% 

művészet 825 4,5% 936 4,4% 88,14% 

orvos- és egészségtudomány 938 5,1% 782 3,7% 119,95% 

pedagógusképzés 2734 15,0% 4331 20,5% 63,13% 

sporttudomány 339 1,9% 253 1,2% 133,99% 

társadalomtudomány 1381 7,6% 1441 6,8% 95,84% 

természettudomány 1168 6,4% 1393 6,6% 83,85% 

ÖSSZESEN 18 240 100,0% 21134 100,0% 86,31% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 
A legtöbb első helyes jelentkezést mesterképzésre idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem  (ELTE), a 
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a 
Debreceni Egyetem (DE) fogadta, ezekben az intézményekben egyaránt 1500-nál többen jelentkeztek. (25. 
táblázat) A BCE-re és a Miskolci Egyetemre (ME) szinte ugyanannyian jelentkeztek, mint egy éve, így az előbbi 
a negyedikről a második, az utóbbi a 11-ről a 9. helyre lépett elő. A többi intézmény esetében az első helyes 
jelentkezők számának körülbelül 10-20 százalékos csökkenése figyelhető meg, a sorrendjük nem változott 
látványos mértékben. 

Az első helyen mesterképzésre jelentkezők létszáma szerint legnépszerűbb 10 kar között is ugyanezeket az 
egyetemeket találjuk. (26. táblázat) Figyelemre méltó itt a Budapesti Corvinus Egyetem 
Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) első és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) második helye – az előbbi karra majdnem ugyanannyi 
első helyes jelentkezés érkezett, mint tavaly. A bölcsészettudományi karok sorrendjében az összes 
mesterképzésest tekintve első az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK), a 
második pedig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK), megelőzve a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karát (SZTE-BTK)-t. A természettudományi képzést kínáló karok 
közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karát (ELTE-TTK) és a Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karát (SZTE-TTIK) találjuk az első 10 között. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara (ELTE-PPK) a másodikról a negyedik 
helyre, az SZTE-TTIK a hetedikről a tízedikre került, mivel körülbelül egyharmaddal kevesebb első helyes 
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jelentkezőjük van mesterképzésre, mint tavaly. A többi kar sorrendje kevésbé változott, a jelentkezői létszám 
általában 10-25 százalék közötti mértékben csökkent. 

 
25. táblázat: Mesterképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés intézménye szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

ELTE 2617 14,3% 3005 14,2% 87,09% 

BCE 1711 9,4% 1720 8,1% 99,48% 

BME 1698 9,3% 2028 9,6% 83,73% 

DE 1508 8,3% 1759 8,3% 85,73% 

SZTE 1220 6,7% 1598 7,6% 76,35% 

PTE 1218 6,7% 1334 6,3% 91,30% 

SZIE 1074 5,9% 1324 6,3% 81,12% 

SZE 660 3,6% 726 3,4% 90,91% 

ME 641 3,5% 662 3,1% 96,83% 

NKE 581 3,2% 663 3,1% 87,63% 

… …  …   

Összesen 18240 100,0% 21134 100,0% 86,31% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 
26. táblázat: Mesterképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés kara szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

BCE-GTK 1008 5,5% 1009 4,8% 99,90% 

BME-GTK 713 3,9% 841 4,0% 84,78% 

ELTE-BTK 699 3,8% 732 3,5% 95,49% 

ELTE-PPK 598 3,3% 906 4,3% 66,00% 

SZIE-GTK 533 2,9% 641 3,0% 83,15% 

BCE-TK 497 2,7% 545 2,6% 91,19% 

KRE-BTK 472 2,6% 528 2,5% 89,39% 

ELTE-TTK 418 2,3% 552 2,6% 75,72% 

SZTE-BTK 367 2,0% 486 2,3% 75,51% 

SZTE-TTIK 328 1,8% 511 2,4% 64,19% 

… …  …   

Összesen 18240 100,0% 21134 100,0% 86,31% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

Az összes mesterképzési szak közül az első helyes jelentkezések száma szempontjából legnépszerűbb a tanári 
képzés, az új, osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves képzési idejű) mesterképzése. (27. táblázat) Ezt 
a vezetés és szervezés, illetve a pszichológia mesterképzések követik, az előbbi közel 800, az utóbbi több mint 
700 jelentkezővel. Általában is a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakok foglalják el az összes 
mesterképzéses jelentkező létszáma alapján képzett szakos rangsor első pozícióit, nagyobb számú jelentkező 
volt még ugyanakkor az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzésre, amit idén 16 százalékkal többen 
választottak első helyen. 
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27. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb mesterképzésekre (minden munkarend és finanszírozási forma) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

tanári* 2491 13,7% (4109) (19,4%) 
 

vezetés és szervezés 796 4,4% 884 4,2% 90,05% 

pszichológia 719 3,9% 804 3,8% 89,43% 

marketing 478 2,6% 540 2,6% 88,52% 

pénzügy 458 2,5% 474 2,2% 96,62% 

emberi erőforrás tanácsadó 418 2,3% 361 1,7% 115,79% 

nemzetközi tanulmányok 399 2,2% 426 2,0% 93,66% 

vállalkozásfejlesztés 387 2,1% 436 2,1% 88,76% 

gépészmérnöki 382 2,1% 419 2,0% 91,17% 

kommunikáció- és médiatudomány 329 1,8% 337 1,6% 97,63% 

… …  …   

ÖSSZESEN 18240 100,0% 21134 100,0% 86,31% 

*A mester tanári képzés a 2017K eljárásban volt hirdethető utoljára, a 2017Á eljárástól az osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves képzési 
idejű) képzése hirdethető. 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 
Az állami ösztöndíjas nappali munkarendű képzések esetében (28. táblázat) idén is a pszichológia az első 
helyezett a legtöbb első helyes jelentkezés szempontjából. Második helyre került ezúttal is a vezetés és 
szervezés mesterképzés. A nappali munkarendű állami ösztöndíjas képzések összevetésében előkelő helyet 
szerzett még a biológus, a geográfus, és a fordító és tolmács mesterképzés is. Az első helyes jelentkezések 
számának csökkenése néhány százaléktól 15%-ig terjed, ugyanakkor itt is ki kell emelni, hogy a korábbi 
mester tanári képzés kivezetésre került, idén már az új, osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves 
képzési idejű) mesterképzése hirdethető, így a megváltozott bemeneti követelmények és a meghirdetések 
száma is eredményezi, hogy az első helyes jelentkezések száma lényegesen alacsonyabb. 

 
28. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb mesterképzésekre (nappali munkarendű, állami ösztöndíjas képzések) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők 

közti arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

pszichológia 551 3,0% 621 2,9% 88,73% 

vezetés és szervezés 395 2,2% 467 2,2% 84,58% 

nemzetközi tanulmányok 311 1,7% 319 1,5% 97,49% 

fordító és tolmács 280 1,5% 283 1,3% 98,94% 

biológus 262 1,4% 288 1,4% 90,97% 

tanári* 248 1,4% (1274) (6,0%)  

kommunikáció- és médiatudomány 234 1,3% 245 1,2% 95,51% 

pénzügy 224 1,2% 232 1,1% 96,55% 

marketing 201 1,1% 222 1,1% 90,54% 

geográfus 179 1,0% 210 1,0% 85,24% 

… …  …   

ÖSSZESEN 9036 49,5% 11040 52,2% 81,85% 

*A mester tanári képzés a 2017K eljárásban volt hirdethető utoljára, a 2017Á eljárástól az osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves képzési 
idejű) képzése hirdethető. 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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Felsőoktatási szakképzés 

 

A képzési területeket tekintve a felsőoktatási szakképzések között dominál a gazdaságtudományok képzési 
terület. (29. táblázat) Az első helyes jelentkezők több mint kétharmadát ezen a területen találjuk (a többi 
képzési területtel való összehasonlítás során ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy felsőoktatási szakképzés 
nem minden képzési területen hirdethető). Az első helyen felsőoktatási szakképzésre jelentkezők közül 
mintegy minden tizedik az informatika, és körülbelül ugyanennyi a jogi képzési területet választja. Az utóbbi 
két képzési területen valamivel nőtt, a gazdaságtudományok esetében közel ötödével csökkent a jelentkezők 
száma tavalyhoz képest. A kisebb létszámú képzési területek közül jelentős mértékben, közel kétszeresére 
emelkedett a művészet képzési területre jelentkezők száma, és idén először indulnak felsőoktatási 
szakképzések a műszaki képzési területen is. 

 
29. táblázat: Felsőoktatási szakképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés képzési területe szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők közti 

arány 
2017/2016 

arány 

agrár 236 5,1% 640 9,4% 36,88% 

gazdaságtudományok 3127 67,6% 3842 56,4% 81,39% 

informatika 517 11,2% 505 7,4% 102,38% 

jogi 490 10,6% 457 6,7% 107,22% 

műszaki 36 0,8%    

művészet 163 3,5% 86 1,3% 189,53% 

orvos- és egészségtudomány 59 1,3% 88 1,3% 67,05% 

ÖSSZESEN 4628 100,0% 6814 100,0% 67,92% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A legtöbb jelentkezőt fogadó 10 intézmény között a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) áll az élen több mint 
1000 első helyes jelentkezővel, ez a felsőoktatási szakképzést megjelölők közel egynegyede. (30. táblázat) 
400-nál több jelentkező szeretne leginkább a Debreceni Egyetem (DE), 300-nál több az Eszterházy Károly 
Egyetem (EKE) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), közel 300 a Pannon Egyetem (PE) és a Széchenyi István 
Egyetem (SZE) által hirdetett felsőoktatási szakképzésre bekerülni. A legtöbb intézmény esetében itt 
összességében körülbelül negyedével-harmadával csökkent a jelentkezők száma 2016-hoz képest, így a 
népszerűségi sorrendjük sem változott jelentős mértékben. 

A felsőoktatási szakképzésre jelentkező hallgatók létszámában a BGE nem csak összesítve, hanem két 
budapesti karát tekintve is sikeresnek mondható, ezek foglalják el a képzési szint első helyes jelentkezői 
létszám alapján képzett rangsorának első két helyét (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, 
BGE-KVIK; Pénzügyi és Számviteli Kar, BGE-PSZK). (31. táblázat) A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi 
Kara (DE-GTK), a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (KRE-ÁJK), és a Széchenyi 
István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara (SZE-GK) is előkelő helyet foglalnak el a felsőoktatási 
szakképzésre 10 legtöbb első helyes jelentkezést fogadó karok sorában. A Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karára (PTE-KTK) 8%-kal, a BGE-KVIK-re 15%-kal, a SZE-GK-re 26%-kal több első 
helyes jelentkezés érkezett, mint az előző évben. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karára 
(SZTE-GTK) és a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára (ME-GTK) közel ugyanannyian jelentkeztek, 
mint tavaly, míg a többi kar esetében 15-25%-os létszámcsökkenés tapasztalható. 
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30. táblázat: Felsőoktatási szakképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés intézménye szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

BGE 1116 24,1% 1598 23,5% 69,84% 

DE 404 8,7% 596 8,7% 67,79% 

EKE 342 7,4% 506 7,4% 67,59% 

SZTE 334 7,2% 496 7,3% 67,34% 

PE 299 6,5% 340 5,0% 87,94% 

SZE 298 6,4% 373 5,5% 79,89% 

PTE 279 6,0% 409 6,0% 68,22% 

KRE 237 5,1% 469 6,9% 50,53% 

ME 215 4,6% 252 3,7% 85,32% 

SZIE 202 4,4% 251 3,7% 80,48% 

… …  …   

Összesen 4628 100,0% 6814 100,0% 67,92% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 
31. táblázat: Felsőoktatási szakképzésre első helyen jelentkezők megoszlása a jelentkezés kara szerint 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány Jelentkezők száma Jelentkezők közti arány 2017/2016 arány 

BGE-KVIK 597 12,9% 518 7,6% 115,25% 

BGE-PSZK 456 9,9% 617 9,1% 73,91% 

DE-GTK 270 5,8% 313 4,6% 86,26% 

KRE-ÁJK 237 5,1% 321 4,7% 73,83% 

SZE-GK 223 4,8% 177 2,6% 125,99% 

EKE-GTK 219 4,7%    

PE-GTK 187 4,0% 212 3,1% 88,21% 

SZTE-GTK 169 3,7% 164 2,4% 103,05% 

PTE-KTK 157 3,4% 145 2,1% 108,28% 

ME-GTK 123 2,7% 126 1,8% 97,62% 

… …  …   

Összesen 4628 100,0% 6814 100,0% 67,92% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

A legtöbb jelentkező felsőoktatási szakképzésre első helyen idén a kereskedelem és marketing és a turizmus-
vendéglátás, a gazdálkodási és menedzsment, és a pénzügy és számvitel képzésre szeretne bekerülni. (32. 
táblázat) Népszerűségét tekintve a jogi képzést az informatika képzési területhez tartozó három felsőoktatási 
szakképzés követi. A kereskedelem és marketing, a programtervező informatikus és a televíziós műsorkészítő 
képzések esetében jelentős (38, 23 és 31 százalékos), a gazdálkodási és menedzsment, a jogi és a 
gazdaságinformatikus képzések esetében kisebb (4, 7 és 4,5 százalékos) létszámnövekedés volt. A többi szak 
esetében 10-15 százalékkal csökkent az első helyes jelentkezések száma. Az állami ösztöndíjjal támogatott 
nappali munkarendű felsőoktatási szakképzések közül az első 10 legnépszerűbb képzés esetében hasonló 
trendek láthatók, itt a legnépszerűbb 10 képzés között megjelenik az idén először hirdethető színházi 
rendezőasszisztens képzés. (33. táblázat) 
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32. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb felsőoktatási szakképzésekre (minden munkarend és finanszírozási forma) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

Jelentkezők 
száma 

Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

kereskedelem és marketing 1128 24,4% 818 12,0% 137,90% 

turizmus-vendéglátás 746 16,1% 838 12,3% 89,02% 

gazdálkodási és menedzsment 686 14,8% 657 9,6% 104,41% 

pénzügy és számvitel 567 12,3% 631 9,3% 89,86% 

jogi 490 10,6% 457 6,7% 107,22% 

programtervező informatikus 187 4,0% 151 2,2% 123,84% 

mérnökinformatikus 168 3,6% 199 2,9% 84,42% 

gazdaságinformatikus 162 3,5% 155 2,3% 104,52% 

mezőgazdasági 123 2,7%    

televíziós műsorkészítő 113 2,4% 86 1,3% 131,40% 

… …  …   

ÖSSZESEN 4628 100,0% 6814 100,0% 67,92% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 

 

33. táblázat: Első helyes jelentkezések a legnépszerűbb felsőoktatási szakképzésekre (nappali munkarendű, állami ösztöndíjas 
képzések) 

 
2017 2016 

 

 
Jelentkezők száma Jelentkezők 

közti arány 
Jelentkezők 

száma 
Jelentkezők 
közti arány 

2017/2016 
arány 

kereskedelem és marketing 766 16,6% 559 8,2% 137,03% 

turizmus-vendéglátás 598 12,9% 636 9,3% 94,03% 

gazdálkodási és menedzsment 413 8,9% 394 5,8% 104,82% 

pénzügy és számvitel 351 7,6% 392 5,8% 89,54% 

jogi 222 4,8% 238 3,5% 93,28% 

programtervező informatikus 118 2,5% 107 1,6% 110,28% 

televíziós műsorkészítő 81 1,8% 65 1,0% 124,62% 

gazdaságinformatikus 80 1,7% 69 1,0% 115,94% 

mérnökinformatikus 68 1,5% 106 1,6% 64,15% 

színházi rendezőasszisztens 45 1,0%    

… …  …   

ÖSSZESEN 2854 61,7% 3980 58,4% 71,71% 

Adatok forrása: www.felvi.hu jelentkezési és felvételi adatbázis 
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Módszertan 

 

E gyorsjelentésben a 2017. évi általános felvételi eljárás főbb jelentkezési adatait közöljük. A táblázatokban 
feltüntetett adatok és a számított adatok forrása a felvételi eljárás adminisztrációját szolgáló www.felvi.hu 
rendszeréből kinyert személysoros adatbázis a 2016Á eljárásra vonatkozóan a vonalhúzásnak megfelelő 
2016. július 26-i státus szerint, és a 2017Á eljárásra vonatkozóan a 2017. március 22-i státus szerint. Az 
adatbázis a jelentkezők főbb demográfiai adatai (nem, születési év, lakóhely települése, megyéje, régiója, 
országa) és az érettségi bizonyítvány megszerzésének éve mellett tartalmazza az összes jelentkezés számát, 
valamint a jelentkezéskor első helyen megjelölt szakra vonatkozóan a képzések 

 pontos megnevezését, 

 képzési területét, 

 szintjét (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), 

 munkarendjét (nappali, levelező, esti, távoktatás), 

 finanszírozási formáját (állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges), 

valamint a képzéseket meghirdető  

 intézmények kódját (az intézmények nevének rövidítését) és 

 karok kódját (a karok nevének rövidítését). 

A korábbi eljárásokkal való összevetések során az adott év felvételi statisztikáinak vonalhúzáskori állapotát 
vettük alapul, amely az időközben történt jogorvoslati döntések és elvégzett korrekciók miatt az aktuális 
statisztikai adatoktól eltérhet. 

Az intézményi, kari és szakos sorrendek bemutatásánál a legtöbb első helyes jelentkezést fogadó 10 esetet 
ismertetjük. E táblázatok összegző sorai valamennyi intézmény, kar vagy képzés összesítését tartalmazzák, 
és a százalékos arányokat is ehhez az összlétszámhoz viszonyítva közöljük. A képzési területek jelentkezési 
létszámai és arányai esetében a bemutatás teljes körű, vagyis minden olyan képzési terület adatait 
bemutatjuk, amelyeken 2017 szeptemberében induló képzés meghirdetésére sor kerülhetett. A szakos 
elemzések esetében bemutatjuk az összes jelentkezőre, valamint külön ezeken belül a nappali munkarendű, 
állami ösztöndíjjal támogatott képzésekre vonatkozó adatokat is. 

A táblázatokban szereplő százalékos arányokat egy tizedesjegy pontosságig, a szövegben említetteket 
általában tizedes értékek nélkül, kerekítve közöljük. A szükséges kerekítések miatt szórványosan 
előfordulhat, hogy az értékek összegzése nem pontosan 100,0%-ot eredményez, hanem annál 0,1-0,2%-kal 
több vagy kevesebb. 
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