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M. Császár Zsuzsa - Radvánszky-Németh Júlia
A felsőfokú képzések néhány területi sajátossága

Bevezetés

A 20. század második felében a posztfordista gazdaságban a tudás szerepe felértékelődik, a munkaerőfor-
rással szembeni igények megújulnak, és ez hatással van a felsőoktatásra is. Napjaink gazdasági, társadalmi 
és politikai átrendeződése új lökést ad az egyetemek fejlődésének, korábban soha nem látott változásnak 
vagyunk tanúi, különösen az európai felsőoktatási rendszer tekintetében. 

A demográfiai és gazdasági változások, valamint a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb vívmányá-
nak tekinthető élethosszig tartó tanulás gondolata jelentős kihívást jelent a mindenkori felsőoktatásra. Az 
átalakulás a 20. század második felében megkezdődött azzal, hogy az akadémiai jellegű humboldti egye-
temet felváltotta a tömegképzést biztosító felsőoktatás. A résztvevők száma viszonylag gyorsan elérte az 
adott korosztály 50%-át, sőt napjainkban Nyugat-Európa néhány országában már a 75%-át is (Japánban már 
cél a 100%). A változás mögött kezdetben a demokratizálódás igénye húzódott meg. Mindez jól érzékelteti, 
hogy az átrendeződés az elitegyetemből a tömegegyetem irányába nem egyfajta elvárás kielégítésének a 
szintjén történt, és maga az új felsőoktatási rendszer is állandó átalakulást él meg. Folyamatosan változik 
a felsőoktatást körülvevő közeg, a társadalmi-gazdasági tér, benne a képzésben résztvevő hallgatói kör 
összetétele, elvárás szintje, motivációja csakúgy, mint a munkaerőpiac igénye. 

Hazánk az E�-s csatlakozást követően kapcsolódott az egységes európai felsőoktatási térség létreho-
zását célzó programhoz, majd ennek állomásaként bevezette a bolognai képzési rendszert. Az oktatási 
reformok sorozata szélesre tárta a kaput a továbbtanuló fiatalok előtt, a felsőoktatás lassan a korábbi elit-
képző intézményrendszerből tömegképző nagyüzemmé vált. Mindez egy sor új kihívást jelentett/jelent az 
ország számára. Ezek között van néhány kulcskérdés, amely a rendszerváltás óta napirenden van, bizonyos 
időközönként a közbeszéd tárgyává válik, úgy tűnik a végleges válasz és megoldás még várat magára: a 
létszám kérdése, vagyis kell-e ennyi diplomás? Kell-e ennyi felsőoktatási intézmény, ahol a képzés zajlik? 
Tanulmányunkban a bevezetőben megfogalmazott célt szem előtt tartva megpróbáljuk körbe járni a fenti 
kérdéseket is. 

Eredmények

2009-ben 70 felsőfokú intézmény működött Magyarországon, ebből az oktatási tárca felügyelete alatt 
12 egyetem és 11 főiskola, valamint 5 művészeti felsőoktatási intézmény, a többi döntően egyházi vagy 
alapítványi fenntartású, illetve minisztériumok felügyelete révén irányított szervezet. A rendszer térbeli 
struktúrája az intézményi hálózat bővülésével és az államilag finanszírozott hallgatói helyek  számának 
növelésével, valamint a képzés formáinak és jellegének változásával együtt zajlott (1. ábra). A tervezési-
statisztikai régiók közül a legtöbb hallgatót a fővárost, Budapestet is magában foglaló Közép-magyarorszá-
gi régió  fogadja (2005-ben közel 180 ezer fő), a legkevesebben pedig a Nyugat-dunántúli régió intézmé-
nyeiben tanulnak  (2005-ben közel 33 ezer fő). Amennyiben egy korábbi időszakhoz viszonyítva vizsgáljuk 
a hallgatószám növekedésének regionális megoszlását, megfigyelhetjük, hogy a legnagyobb mértékű lét-
számbővülést a Közép-dunántúli régió érte el (1994-ben 5800 fő, majd 2005-ben 30 ezer fő). A változás 
látványos, nemcsak létszám tekintetében, hanem térbeli vonatkozásban is. Ma nincs az országnak olyan 
megyeszékhelye, ahol ne lenne felsőoktatási intézmény, de a középvárosok többségében is jelen van kép-
zőhely, valamilyen egyetem vagy főiskola képviseletében (rEcHNitzEr J. – SmaHó m. 2007).
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A jelenlegi szétaprózott működést jól példázza a 2009-es felvételi helyzet. A négy nagy tudomány-
egyetem (Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), debreceni, szegedi és a pécsi egyetem), a budapesti 
közgazdasági egyetemmel és a műegyetemmel kiegészülve az államilag támogatott hallgatók közel felé-
nek a bejutását biztosították. A másik fele a maradék 64 intézmény valamelyikébe nyert felvételt, nem 
egy esetben nem töltve fel a keretszámot. A megnevezett nagyok egyes fakultásai mellett a többi kisebb 
intézményt még jobban érinti azoknak a szakoknak-tanszékeknek a problémája, amelyek túl kicsik ahhoz, 
hogy rentábilisak legyenek. 

Felsőoktatási vitafórumokon többször felteszik a kérdést, meg kell-e szüntetni a nagy múltú, Európá-
ban is elismert, kis hallgatói létszámmal működő elitképzéseket, mint turkológia, japán-, vagy klasszika-
filológia szak stb. Felmerül a kérdés, hogyan lehet fenntartani azokat a természettudományos képzéseket, 
amelyekre egyre kevesebb diák jelentkezik. A hallgatói létszámcsökkenés tehát mindenhol komoly prob-
lémaként jelenik meg. A legtöbb intézmény a túlélés reményében a költségtérítéses hallgatókban bízik, 
de sajnálatos módon ezek száma évről évre csökken. A felvételi versenyben kiderült, hogy a kisebb intéz-
mények, főleg főiskolák nehezen bírják a nagyokkal a versenyt, újabb, piacképesnek tűnő szakok indítása 
ellenére is csökkent a hozzájuk jelentkezettek és a felvettek száma. A jóslatok szerint számukra az igazi 
próbatétel két év múlva kezdődik, amikor is 20 ezerrel kevesebb érettségizővel számolhatnak csak a fel-
sőoktatási intézmények. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor várható, hogy a nagyobb, elsősorban 
budapesti iskolák elszívják a jelentkezőket s elképzelhető, hogy vidéken csak a regionális centrumokban 
működő egyetemek lesznek képesek talpon maradni. 

A fentiekben már jelzett nagyarányú hallgatói létszámnövekedés igen eltérően jelentkezik az egyes 
képzési-tanulmányi ágak szerint. A kilencvenes évek első felében nagy volt a növekedés a bölcsészettudo-
mányi és a jogi karokra jelentkezők számában, továbbá a gazdasági, a műszaki és az agrárképzést nyújtó 

1. ábra: A felsőoktatási intézmények elhelyezkedése Magyarországon, 2005/2006
Forrás: rEChnitzEr j. –  Smahó m. 2007 
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intézmények esetében (NEuwirtH g. 1997). Újdonságnak tekinthető a szakirány-váltás, mert az államszo-
cializmus éveiben is, a már fentebb említett szakok között is igen alacsony volt a humán, a természet-
tudományi és a közgazdasági képzés. A rendszerváltás után a legdinamikusabb fejlődést a jelentkezettek 
számát tekintve a gazdálkodási képzések jelentették. A statisztikák szerint magas arányban képviseltették 
magukat a műszaki intézmények hallgatói is a hazai felsőoktatási szférában. Ebben közrejátszott az a 
tényező, hogy a műszaki iskolák gazdasági–üzleti tanulmányok, szakkombinációk meghirdetésével tudták 
létszámukat növelni (LadáNyi a. 2002).

Általánosságban elmondható, hogy a kilencvenes évek eleje óta szinte minden típusú felsőoktatási in-
tézménybe többen akartak bejutni, mint a korábbi években, és ez alól csak a tanárképző főiskolák, illetve 
a tanító- és óvónőképző főiskolák voltak kivételek, ahol abszolút értelemben is csökkent a felvételizők 
száma (bár európai összehasonlításban még így is magas a jelentkezők aránya). 

1. táblázat: A hallgatók képzési területenkénti megoszlása 
2001-2009 között  
Forrás: Oktatási évkönyv alapján szerkesztette Mérei A.

Képzési terület 2001/2002 2008/2009

Tanárképzés, oktatástudo-
mány 15,1 8,1

Művészetek 1,5 2,1
Humán tudományok 7,4 8,3
Társadalomtudományok 9,5 8,8
Gazdaság és irányítás 21,4 25,5
Jog 5,6 4,9
Természettudományok 1,7 3,4
Informatika 3,5 3,7
Műszaki tudományok 13,9 14,7
Mezőgazdaság 3,6 2,6
Egészségügy, szociális gon-
doskodás 8,1 9,3

Szolgáltatás 8,1 8,5
Összesen 100,0 100,0

 Napjainkban a felsőoktatás szakmai 
struktúráját vizsgálva kisebb módosulá-
sok érhetők tetten. Az alapképzésekre 
jelentkezőket elemezve látható, hogy 
megindult a pedagógusképzés (tanító és 
óvónőképzés) visszaszorulása, továbbra 
is vannak kiemelkedően népszerű terü-
letek: a humán, a gazdálkodási, jogi sza-
kok, az utóbbiak munkaerőpiaci telített-
sége ellenére még mindig a legvonzóbbak 
közé tartoznak (1. táblázat). A nappalis 
mesterszakokra jelentkezőket vizsgálva 
viszont feltűnik, hogy lassan átalakul a 
képzési területek sorrendje. Az első hely-
re a bölcsészettudományi, a másodikra a 
társadalomtudományi terület került, a ta-
nárképzés a gazdaságtudományi képzés-
sel azonos (14%-os) jelentkezői aránnyal a 
megosztott harmadik helyre szorult visz-
sza. A négy legnépszerűbb képzési terület 
mögé a nappalis jelentkezők esetében egy 

ötödik, a jelentkezők 12%-át vonzó természettudományi terület is felzárkózik. Ne felejtsük el, hogy itt már 
specializálódás zajlik, de nem egy esetben, mint a társadalom- és természettudományi képzések között 
előfordulhat, hogy az alapképzés nem biztosít versenyképes diplomát a munkaerőpiacon, így törvényszerű 
a következő szintre, a mesterképzésbe való belépés. Elképzelhető, hogy eleve a tudomány művelése, a 
magasabb szintű képzés megszerzése volt a hallgatók célja, ezért jelentkeztek érettségi után a fenti te-
rületek alapszakjaira (e témában még várat magára a mesterképzésre jelentkezők személyes motivációját 
feltáró kutatás). Mind az alap-, mind a mesterképzésben mutatkozó tendenciák kapcsán megdőlni látszik 
az a korábbi képzet, hogy kevesen érdeklődnek Magyarországon a műszaki és természettudományos kép-
zések iránt. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a közelmúltban a szakpolitikusok különböző fórumokon, 
kommunikációs csatornákon keresztül üzentek is a leendő hallgatóknak, miszerint jelentős kereslet van a 
műszaki területen végzettek iránt, sőt felemelték a keretszámokat is. 

A 2009-es jelentkezéseket (2. táblázat) górcső alá véve jól látszik, hogy a diákok részben a magasabb 
presztízsű, jobb megélhetést biztosító szakterületeket – mint turizmus, gazdálkodás, informatikus, jogász 
– preferálják. Nem elhanyagolható még ma sem a média vonzása, évek óta feltűnően sokan jelentkeznek az 
ország legtöbb felsőoktatási intézményében működő kommunikáció, vagy médiatudománnyal kapcsolatos 
szakokra. A kedvező külföldi munkavállalásnak is köszönhető az orvosi és az ápolási pálya népszerűségnek 
növekedése. 
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Sorrend 
2009  

(2008)
Szak

Jelentkezők száma 2009-ben  
(változás 2008-hoz képest) (fő)

Változás 2008-hoz képest 
százalékban  

(átlagos változás: +22,5%)

�. (1.) turizmus-vendéglátás 5042 (+886) +21,3

2. (2.) gazdálkodási és menedzs-
ment 4302 (+370) +9,4

3. (4.) mérnök informatikus 3067 (+592) +23,9

4. (3.) kommunikáció és médiatu-
domány 3007 (-60) -2,4

5. (9.) pénzügy és számvitel 2978 (+1069) +56,0

6. (7.) jogász 2660 (+693) +35,2

7. (10.) gépészmérnöki 2580 (+739) +40,1

8. (5.) kereskedelem és marke-
ting 2352 (+206) +9,6

9. (8.) általános orvos 2100 (+161) +8,3

�0. (6.) pszichológia 1929 (-81) -4,0

2. táblázat: Jelentkezők száma a húsz legnépszerűbb szakra. (A nappali munkarendes alap- vagy osztatlan 
képzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján) 
Forrás : felvi.hu 2009. 

A képzések területi eloszlása, területisége érdekes képet mutat, az öt pozitív növekedést jelző leg-
népszerűbb szak esetében a következők figyelhetők meg. A turizmus-vendéglátás szakra jelentkezők közel 
25%-os növekedése 12 felsőoktatási intézmény között oszlik meg. Öt egyetem és hét főiskola indít ilyen 
irányú alapképzéseket, melyek területi elhelyezkedéséből – Pécs-Szekszárd és Szolnok kivételével – egy 
Székesfehérvár-Miskolc tengely rajzolódik ki (2. ábra). 

2. ábra. A turizmus-vendéglátás alapszakot kínáló felsőoktatási intézmények
Forrás: felvi.hu adatai alapján saját szerkesztés

Jelmagyarázat: 
1-Corvinus Egyetem 
 2-Budapesti Gazdasági 
Főiskola  
3-Debreceni Egyetem  
4-Eszterházy Károly Főis-
kola  
5-Harsányi János Főiskola 
6-BKF Heller Farkas GTK 
7-Károly Róbert Főiskola 
8-Kodolányi János Főiskola  
9-Pannon Egyetem, 
10-PTE Illyés Gyula Főisko-
lai Kar  
11-Széchenyi Egyetem 
12-Szolnoki Főiskola 
13-Miskolci Egyetem
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A korábban főként Budapestre koncentrálódott képzési helyek már új, vidéki turisztikai képzési közpon-
tokkal egészültek ki (pl. Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon). Az állami képzés mellett az oktatási 
tevékenységbe bekapcsolódtak az alapítványi intézmények is (a volt Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai 
Szolgáltatások Főiskolája – amely Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági karként integrálódott a Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskolába –, a Kodolányi János Főiskola, a Harsányi János Főiskola). A nappali 
képzés mellett egyre jobban előtérbe kerül a felnőttoktatás. Ilyen, levelezős szakirányú továbbképzések 
sorát kínálják az intézmények (Sopron). A felsőfokú szakképzéseket vizsgálva a térszerkezet bővülését 
tapasztalhatjuk, mert további intézmények jelennek meg a palettán (Baja, Kaposvár, Dunaújváros, Nyír-
egyháza). A turizmus részaránya a szakképzésben már meghaladja a 10%-ot, míg a felsőfokú szakképzésben 
a 4%-ot. Ez egy jelentős előrelépés, amely erőteljesen javítja a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátás-
ban foglalkoztatottak szakmai színvonalát, szélesíti az idegen nyelvet beszélők körét. Azonban a felsőfokú 
képzés gyors növekedése helyenként túlképzéshez vezetett.

Az alapképzést indító intézmények sorából kiemelkedik Budapest kínálata. Magyarázatul szolgálhat, 
hogy Közép-Magyarország, ezen belül Budapest az idegenforgalom szempontjából kulcsfontosságú célterü-
let. Ide koncentrálódik a vendégforgalom egyharmada, a kereskedelmi szálláshelyek bevételeinek 60%-a. 
Ebben a régióban foglalkoztatják a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat dolgozóinak mintegy 
harmadát.

Intézmény
Jelentkezők 

száma

1. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fő-
iskolai Kar (BGF-KVIFK)  1497

2. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK)  493

3. Kodolányi János Főiskola (KJF) 363

4. Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK)  362

5. Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája (HFF)  338

6. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME-AK)  239

7. Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar (KRF-GK)  197

8. Szolnoki Főiskola (SZF)  163

9. Harsányi János Főiskola (HJF)  124

10. Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar 
(EKF-GTK)  120

11. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (PTE-IGyFK)  53
3. táblázat: A jelentkezők száma szerinti intézményi megoszlás a turizmus-vendéglátás szakon
Forrás: felvi. hu

A gazdasági képzések közül a gazdálkodási és menedzsment szak kiegyensúlyozott eloszlású, azonban 
a felsőoktatási intézmények közel mindegyike (a hittudományi intézményeket leszámítva) indít ilyen (29 
intézmény) képzést (3. ábra). Ebből 11 egyetemi rangú, 18 pedig főiskola, amelyek az ország nyugati és 
északkeleti felét jórészt lefedik. 

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot kínáló felsőoktatási intézmények területi elrendeződése 
egyrészt magyarázható azzal, hogy a nagy egyetemi központokban tradicionálisan megtalálható ez az alap-
képzés, másrészt, hogy a gazdaságilag prosperáló vidékeken – Székesfehérvár, Dunaújváros - igény van a 
magasan képzett gazdasági szakemberekre. Azonban a gazdasági válság kiteljesedésével kérdéses, hogy 
mennyire lesz helye a munkaerőpiacon a képzésből kikerülő diplomásoknak. 

Az Alföld középső része viszont belső perifériális képet mutat, ahol alapképzésben nincs ilyen indított 
szak a felsőoktatási intézményekben. Új intézmények és alapszakok kihelyezett tagozatainak alapításakor 
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pont ezt a lefedetlenséget lehet kihasználni. A célzott, gyakorlatorientált gazdasági képzés indítása lehe-
tőséget teremt a helyi, minőségi szakembergárda kialakítására, amely a rurális terek hosszú távú felemel-
kedését biztosíthatja (pl. Kalocsa, Nyíregyháza).

3. ábra: A gazdálkodási és menedzsment alapszakot kínáló felsőoktatási intézmények
Forrás: felvi.hu adatai alapján saját szerkesztés

Ha a jelentkezők iskolaválasztási preferenciáit tekintjük megállapítható, hogy a nagy egyetemek ve-
zetik a jelentkezési rangsort, amely mögött több meghatározó tényezőt is állhat: a nagyváros vonzása, az 
oktatás minősége és a megszerzett diploma presztízse (4. táblázat). 

Intézmény
Jelentkezők 

száma
1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK)  555

2. Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (DE-KTK)  370

3. Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF)  287

4. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest (BGF-
PSZFK-BP)  271

5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar (BME-GTK)  243

6. Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK)  215

7. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK)  159

8. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar (NYF-GTFK)  158

9. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK)  157

10. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK)  106

11. Dunaújvárosi Főiskola (DF)  94
Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar (EKF-
GTK)  94

4. táblázat: Jelentkezők száma szerinti intézményi megoszlás a gazdálkodás és menedzsment szakon
Forrás: felvi.hu
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A további három pozitív jelentkezői létszámot elkönyvelő alapszak esetében a jogászképzés nem meg-
lepően és tradicionálisan a nagy egyetemekhez köthető, területiségét tekintve a nagyvárosokra koncent-
rálódik, osztatlan egyetemi képzés volta miatt. A mérnök-informatikus alapképzés a műszaki egyetemeken 
és a budapesti műszaki főiskolákon kívül megjelenik Dunaújvárosban és Kecskeméten. Mindkét helyen 
talán ennek is köszönhetően nagyberuházások telepedtek meg a környéken (pl. Mercedes-beruházás). A 
pénzügy-számvitel alapképzés eloszlása hasonlóságot mutat a gazdálkodás és menedzsment képzési helyek 
területiségével, azonban jóval kevesebb főiskola indít ilyen alapszakot, ebben is inkább a nagy egyetemek 
a mérvadóak. 

Összegzés

A társadalmi, gazdasági és politikai változások következtében átalakult a hagyományos, akadémiai jellegű 
felsőoktatás. A tömegoktatás elterjedésében a társadalmi igények mellett a politikai akarat és a kezdeti 
demográfiai hullám egyaránt tetten érhető. Az 21. század globalizált világában a felsőoktatás középpont-
jába is a piac került. A diplomagyárakként működő európai egyetemek az új típusú bolognai rendszerben 
megpróbálják egyszerre kielégíteni a tömeg és elitképzés igényeit, kiszolgálni a munkaerőpiacot. A magyar 
felsőoktatás is gyökeres átalakuláson ment át a rendszerváltás óta eltelt két évtized során. Nem egyedi 
útról van szó, hiszen az átrendeződés nagyon hasonló, mint a világ számos országában, kisebb-nagyobb 
fáziskéséssel követve a világtrendet. Napjainkra a magyar egyetemek, főiskolák működésükben, szervezeti 
kereteikben és az oktatás tartalmi elemeit tekintve is egyaránt mások, mint a rendszerváltás időszakában. 
Közel négyszeresére duzzadt a hallgatói létszám, az intézmények száma a 2000. évi integrációig dinamiku-
san emelkedett, bár az azóta eltelt kilenc évben újra hasonló folyamatoknak vagyunk tanúi. A mennyiségi 
növekedéssel új képzési funkciók, struktúrák léptek életbe, a piaci mechanizmusok is teret nyertek. 

A diplomák értékét vizsgálva jól nyomon követhető, hogy a munkaerőpiac leginkább a gazdasági, mű-
szaki, informatikai és kereskedelmi területeken vár jelölteket. A felsőoktatás biztosítja a munkaerőpiac 
által elvárt képzettséget, bár emellett még néhány szakterületen - jogász, humán területek, pedagógus-
képzés - túlképzés mutatkozik. Ennek ellenére, illetve talán ezzel magyarázható, hogy a legnépszerűbb 
szakok, szakirányok - mint a gazdálkodás - szinte mindegyik felsőoktatási intézmény képzési profiljában 
megjelennek.
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