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Az idén felvételizők harmada 

műszaki területre igyekszik 

 

Több mint 25 ezer jelentkező választott műsza-

ki vagy informatikai képzést – közölte az ITM. 
 

 
 

Bár nem az informatikai és az egyéb műszaki 

szakmák a legnépszerűbbek, idén már minden 

harmadik felsőoktatásba jelentkező középiskolás 

ilyen szakot jelölt meg első helyen – közölte az 

MTI-vel az Innovációs és Technológiai Minisztéri-

um (ITM). Az ilyen szakokra jelentkezők száma az 

idén meghaladja a 25 ezret: 6 százalékkal többen 

jelöltek meg első helyen műszaki szakokat, mint 

tavaly, miközben összesen 112 ezren jelentkeztek 

a hazai felsőoktatási intézményekbe, 4 százalékkal 

többen, mint tavaly. 

 

Ez a szám azonban nem csak a felsőoktatásba 

most belépőket takarja. Mint a Felvi.hu írja, ebbe 

beleszámítják azt a közel 18 ezer alapképzésből 

(BSc) kikerülő hallgatót is, aki mesterképzésen 

szeretné folytatni a tanulmányait. 

 

Nem az informatikus pálya a legnépszerűbb 

 

Bár általánosan a műszaki pályákra jelentkezők 

száma nagyobb arányban nőtt tavalyhoz képest, 

mint a felvételizők összlétszáma, közel sem ezek a 

legnépszerűbb szakmák. Továbbra is a gazdasági 

területek vezetnek, és az ilyen szakokra jelentke-

zők száma is nőtt a legnagyobb mértékben. Míg 

tavaly a jelentkezők 17,1 százaléka jelölt meg ilyen 

szakirányt első helyen, idén már 18,8 százalék. 

Ezzel szemben az informatikai pályákat választók 

aránya mindössze 0,2 százalékponttal nőtt: tavaly 

a felvételizők 9,8 százaléka, idén kereken tizede 

választott ilyen pályát. Az egyéb műszaki szakokra 

jelentkezők aránya tavaly 13,8, idén 14,1 százalék 

volt (lásd a grafikont). 

 

Ugyanakkor két informatikai szak is belekerült a tíz 

legnépszerűbb célpont közé: a gazdálkodás és 

menedzsment után a második legnépszerűbb a 

mérnökinformatikus szak, erre összesen 3681-en 

jelentkeztek (tavaly 3579). A tízbe kilencedik he-

lyen belefért még a programtervező informatikus 

szak is, ezt 2613-an jelölték meg első helyen (ta-

valy 2320). Összesen tízezer jelentkező jelölt meg 

a felvételinél első helyen valamilyen informatikai 

szakot, míg egyéb műszaki szakokat 15 ezren. 

 

A minisztérium közleménye hangsúlyozza: határo-

zott cél, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazod-

va egyre több fiatal szerezzen diplomát matemati-

kai, természettudományos, műszaki vagy informa-

tikai szakon, mert a magyar vállalkozások ver-

senyképességének fokozása érdekében egyre 

nagyobb szükség van jól képzett mérnökökre. 

 

Felvi 2019 Infogram 

 

A kormány már a középiskolai oktatásban is arra 

törekszik, hogy a szakképzést a mérnökképzés 

előszobájává fejlesztve támogassa a fiatalok ilyen 

irányú pályaválasztását – írta a minisztérium. A 

kabinet a Programozd a jövőd! projekt keretében 

igyekszik felhívni a fiatalok figyelmét az infokom-

munikációs területben rejlő lehetőségekre, és ösz-

tönzi őket az ilyen irányú felsőoktatási, diplomát 

adó képzések megkezdésére. 

 

Mi lesz 2020 után? 

 

Kérdés ugyanakkor, hogy milyen hatással lesz a 

műszaki felsőoktatásra az a terv, miszerint 2020-

tól csak B2-es szintű középfokú nyelvvizsga birto-

kában lehetne felvételizni felsőfokú oktatási intéz-

ménybe. 

 

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/jelentkezok_es_felvettek/19A_jelentkezok_gyorsstat
https://infogram.com/43977c24-680f-4209-aad3-6b101443a1ec
https://infogram.com/
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Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi 

Központja által készített 2018-as tanulmány szerint 

2016-ban az első végzettség megszerzésére je-

lentkezőknek mindössze 44 százaléka rendelke-

zett B2-es nyelvvizsgával. Az némileg javuló ten-

denciát vetített előre, hogy a 2016-ban érettségi-

zett jelentkezők körében magasabb, 47 százalék 

körüli volt az arányuk. A tanulmány azt is kimutat-

ta, hogy a nyelvvizsgával rendelkezőknek jobbak a 

bejutási esélyei, hiszen a felvettek körében már 55 

százalék volt az arányuk. 

 

Mint az Eduline egy április elején megjelent írása 

taglalja, a nyelvtudás szakonként változik. Vannak 

olyan képzések, ahol a most felvételizők 60-70 

százalékának jelentkezni sem lenne esélye a 

nyelvvizsga hiánya miatt, és ebből a szempontból 

a műszaki képzés sem áll jól. 

 

A felvételi követelmények szigorítása nem váratlan 

lépés, azt már évekkel ezelőtt bejelentették. Pal-

kovics László innovációs miniszter egy tavalyi in-

terjújában azt mondta, hogy a gimnáziumokban a 

nyelvtudás megszerzéséhez minden feltétel adott, 

az egyetemnek pedig nem feladata a nyelvoktatás, 

annál inkább a nyelvtudás alkalmazása az oktatás 

során. 

 

A MTA adataiból azonban némileg más kép rajzo-

lódik ki. 

 
Forrás: https://bitport.hu/az-iden-felvetelizok-harmada-

muszaki-teruletre-igyekszik 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 

 

  

 
 

http://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2018/02/A_kozoktatas_indikatorrendszere_2017.pdf
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20190401_megis_kazulhat_a_felveteli_szigor
https://eduline.hu/nyelvtanulas/felveteli_kotelezo_nyelvvizsga_Palkovics_CRUVN5
https://eduline.hu/nyelvtanulas/felveteli_kotelezo_nyelvvizsga_Palkovics_CRUVN5
https://bitport.hu/az-iden-felvetelizok-harmada-muszaki-teruletre-igyekszik
https://bitport.hu/az-iden-felvetelizok-harmada-muszaki-teruletre-igyekszik

