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Vezetői összefoglaló
Magyarország 2012-ben első ízben csatlakozott az Európai Bizottság támogatásával működő
EUROSTUDENT felsőoktatás-kutatási programhoz. A 2012-ben induló EUROSTUDENT V felmérés a
korábbiaknál is szélesebb résztvevői körrel indult, a 26 résztvevő ország mellé öt „megfigyelő”
státusban lévő állam is társult. A csatlakozó országoknak az EUROSTUDENT felé adatközlési
kötelezettségük van, ám ez az elemi szintű adatokra nem terjed ki. Az összefoglaló elemzés az
országok által átadott aggregált adatsorok alapján készül, összehasonlító táblákat, és ezekhez
kapcsolódó leíró elemzést tartalmaz. A résztvevő országok felé központi elvárás, hogy saját
felméréseik alapján egységes szerkezetű nemzeti riportot készítsenek; az adatok további
feldolgozása, elemzése, a más résztvevőkkel közös nemzetközi tanulmányok elkészítése az országos
kutatói teamek hatáskörébe tartozik.
A vizsgálat a felsőoktatásban részt vevő graduális hallgatókra terjedt ki, az ISCED 2011-es osztályozási
rendszer szerint az ISCED 6 és ISCED 7 csoportokra – Magyarországon tehát az alapképzésre, a
mesterképzésre, valamint az egységes, osztatlan és a hagyományos egyetemi és főiskolai képzésekre.
A vizsgálatba mind a teljes-, mind a részidős képzések hallgatói bekerültek. A EUROSTUDENT fő célja
a bolognai folyamattal összefüggő fontos, a hallgatókat érintő kérdések részletes vizsgálata. A
kérdőív öt nagy tématerületet ölelt fel: 1. a hallgatók aktuális tanulmányai; 2. a korábbi tanulmányok,
a tanulmányi életút; 3. a hallgatók életkörülményei, szociális helyzete; 4. a nemzetközi mobilitás; 5. a
családi háttér és a hallgatók személyes adatai.

A felméréshez 25 hazai felsőoktatási intézmény kapcsolódott. A 25 résztvevő intézmény a
Felsőoktatási Információs Rendszer adatai alapján a teljes hazai felsőoktatási hallgatói létszám (a csak
hitéleti képzéseket folytató intézmények hallgatói nélkül) 85 százalékát képviselte. A felmérést a
Diplomás Pályakövetés Hallgatói felméréséhez csatolva végeztük; ezt indokolta, hogy a korábban
általunk használt hallgatói kérdőív, valamint a EUROSTUDENT kérőíve nagyrészt ugyanazokkal a
területekkel foglalkozik; egyes részelemek esetében a hallgatói, másoknál a EUROSTUDENT kérdőív
bővebb, így a két kérdőívet összevonva kiváló mérőeszközt kaptunk. Az online módszerrel végzett
DPR hallgatói felméréshez kapcsolt EUROSTUDENT-felméréssel megfeleltünk a központi módszertani
elvárásnak is, amely az online lekérdezést preferálja. A felméréshez szükséges email-címek az egyes
intézmények birtokában voltak. A hallgatói felméréseket az intézmények saját email-cím listáik
felhasználásával folytatták, ez volt a csatolt EUROSTUDENT-felmérés esetében is a követendő
megoldás. A kutatás előkészítésénél 5 százalékos hallgatói mintával terveztünk, a résztvevő
intézmények adatfelvételi kritériumait, a felveendő szükséges intézményenkénti elemszámot ennek
megfelelően, a résztvevő intézmények teljes hazai felsőoktatási populáción belüli arányának
megfelelően határoztuk meg. A kért elemszámot az intézmények minimálisan felülteljesítették – ez a
reprezentativitást nem befolyásolta – a végső (adattisztítás utáni) válaszadói elemszámunk így 16745
lett.
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A teljes minta átlagéletkora 25 év, a mintában a női hallgatók képviselnek nagyobb részarányt: 9155
nő és 7591 férfi válaszadónk van. A válaszadók többsége (95,5 százaléka) Magyarországon született, a
környező országok közül Romániában, Szerbiában és Szlovákiában született a válaszadók 3,4
százaléka (országonként 0,8-1,4 százalék a megoszlás), az Ukrajnában születettek a minta 0,4, a
Horvátországban születettek a minta 0,1, az egyéb országokból érkezők a minta 0,6 százalékát adják.
Saját gyermeke a válaszadók 8,4 százalékának, 1403 főnek van. A gyermekkel rendelkezők 41,5
százalékának 1, további mintegy 41 százalékának 2 gyermeke van. A gyermekesek egyharmada (a
teljes válaszadói minta 2,2 százaléka) hároméves, vagy annál fiatalabb gyermeket (is) nevel.
A válaszadó hallgatók 8 százaléka, 1312 fő él valamilyen fogyatékkal, vagy szenved krónikus
betegségben. A fogyatékkal élők, illetve betegségben szenvedők közül a legnagyobb arányt, 3,3
százalékot a krónikus betegek teszik ki, ugyancsak magas, 2,9 százalékos a hosszan tartó egyéb
egészségügyi problémával rendelkezők aránya. 1 százalék alatti az érzékszervi károsodással élők,
valamint a tanulási nehézségekkel küzdők aránya, míg a mozgásukban korlátozottak és a mentális
problémáktól szenvedők részaránya nem éri el a fél százalékot.
A betegséggel/fogyatékossággal összefüggésben lévő állami illetve intézményi támogatást a
fogyatékkal élők valamivel több, mint fele érzi elégtelennek. Nagyobbrészt elégedettek az
állapotukhoz kötődő állami illetve intézményi támogatással a mozgásukban korlátozott hallgatók,
valamint a tanulási nehézségekkel küzdők, míg leginkább a hosszan tartó, de nem krónikus
betegségben szenvedők, valamint a mentális problémákkal küzdők érzik a támogatás hiányát.

A teljes válaszadói mintát a képzési struktúra egyes elemei szerint is érdemes leírnunk. A válaszadók
többsége, 74,6 százaléka alapszakos képzésben vesz részt. Őket a mesterszakos hallgatók követik,
akik a teljes válaszadói populáció 14,4 százalékát adják; osztatlan képzésen tanul a válaszadók 9,5
százaléka, míg kifutó jellegű hagyományos képzésben vesz részt 1,6 százalékuk.
A válaszadók 77 százaléka nappali munkarenden folytatja tanulmányait. Míg a nappali munkarendűek
átlagéletkora 23,1, addig a nem nappali (levelező, esti, távoktatás) munkarenden tanulóké 32,1 év.
Nappalin a 26 év alattiak, részidős képzésben a 26 év felettiek korcsoportja a domináns.
Az osztatlan képzések hallgatói között messze felülreprezentáltak a felsőfokú végzettségű szülővel
rendelkezők. A mesterképzés is „exkluzívabb” az alapszakos képzési szintnél: míg az alapszakos
képzésben részt vevők szüleinél 46,1 százalék a legalább egy felsőfokú végzettség aránya, addig
ugyanez a mutató a mesterképzésben részt vevőknél már 50 százalék fölé ugrik. Eltérő az egyes
munkarendek hallgatói állományának szülői háttere is: a nappalisok 52,6, a részidős képzésre járók
mindössze 36,3 százaléka rendelkezik legalább egy diplomás szülővel.
Az életkorból illetve a családi háttér közötti különbségekből is fakad a nappalis és a nem nappalis
hallgatók eltérő megélhetési stratégiája: a részidős képzésre járók döntő többsége saját keresetére
alapozza megélhetését, míg a nappalisok több mint 60 százaléka elsősorban a családtól érkező
pénzügyi támogatásokból és egyéb családi transzferekből tartja fenn magát.
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A válaszadók 46 százaléka jelenlegi tanulmányai befejezését követően egy éven belül, 9 százalékuk
egy évnél hosszabb kihagyást követően szeretne újabb tanulmányokba kezdeni. A továbbtanulni
vágyók döntő többsége (75,8 százaléka) Magyarországon szeretné folytatni tanulmányait; a külföldi
tanulmányokban gondolkodók aránya 10 százalékos.

A válaszadók közül a legtöbben 2009-ben szereztek érettségi bizonyítványt. 43 százalékuk
hagyományos 4 osztályos gimnáziumi osztályban, 22 százalékuk szerkezetváltó osztályban, 30
százalékuk szakközépiskolai osztályban érettségizett. Felsőfokú tanulmányainak megkezdése és az
első végzettség megszerzése között a válaszadók 7,2 százalék, közel 1100 fő szakította meg
tanulmányait legalább egy év időtartamra. A tanulmányaikat képzés alatt megszakítók között 2
százalékkal magasabb azok aránya, akiknek legalább az egyik szülője rendelkezik felsőfokú
végzettséggel. A képzést megszakítók háromnegyede közvetlenül a középiskola befejezése után
megkezdte felsőfokú tanulmányait.
Felsőfokú tanulmányai megkezdése előtt a válaszadók 33 százaléka rendelkezett már valamilyen fokú
munkatapasztalattal; 15 százalékuk főmunkaidejű, tartós munkaviszonyban állt, 18 százalékuk
részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel dolgozott. A fő bevételi forrásokat nézve látható, hogy a
döntően saját keresetre alapozók azok, akik jellemzően a munkaerő-piacról térnek vissza az
oktatásba, amikor felsőfokú tanulmányokat kezdenek. Az elsősorban családi támogatásból vagy
állami forrásokból élő hallgatók zöme (mintegy háromnegyede) nem dolgozott a felsőfokra történő
belépését megelőzően.

A válaszadók 44 százaléka szüleivel lakik. Mintegy húsz százalékot képviselnek mintánkban a
partnerrel, esetleg saját gyermekkel együtt élők, a többiek egyéb személyekkel (társbérletben,
kollégiumban), illetve egyedül laknak tanulmányaik alatt. A válaszadók egyötöde, valamivel több,
mint 3300 fő lakik tanulmányai folytatása alatt kollégiumban. A kollégistákat életkori csoportok
szerint vizsgálva a fiatalabb generációk dominanciája rajzolódik ki, a 25 év feletti csoportban már
alulreprezentáltak a kollégiumban lakó hallgatók.

A havi összbevételek teljes válaszadói mintára vonatkoztatott átlagértéke 85686 Forint. Az életkor
előrehaladtával nő a rendelkezésre álló pénzösszeg mennyisége is: a legfiatalabb korcsoport tagjai, a
22 év alattiak átlag 56899 forintból, míg a legidősebbek, a 30 év felettiek átlagosan 179736 forintból
élnek havonta. A szüleikkel élők hallgatók átlagbevétele kevesebb, mint a más személyekkel élőké;
előbbiek havi 98951, utóbbiak havi 145490 forintos átlagbevétellel rendelkeznek.
A szülők felsőfokú iskolai végzettsége a szüleikkel lakó hallgatók esetében pozitívan befolyásolja a
hallgató havi átlagbevételét; a nem szüleikkel lakó hallgatóknál nincs ilyen összefüggés, a felsőfokú és
a nem felsőfokú végzettségű szülőkkel rendelkező csoport havi összes átlagbevétele nagyjából
megegyezik. A szüleikkel élő hallgatók bevételeinek 53%-át teszik ki a családi transzferek. Az állami
ösztöndíjak, támogatások a teljes bevétel 14, a saját keresetből származó összegek 27, egyéb
forrásból származó összegek 6 százalékát adják. A nem szüleikkel élő hallgatók bevételeinek belső
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szerkezete kissé eltérően alakul. A családi transzferek itt a teljes bevétel felét adják; kisebb szereppel
bírnak az állami juttatások is, viszont lényegesen nagyobb, a teljes bevétel 34 százalékát kitevő rész
esetükben a saját keresetből származó jövedelem.

A bevételek strukturálódásához hasonlóan a hallgatói kiadások körét is részletes vizsgálat alá tudjuk
vonni. A hallgatói kiadásokat két nagy csoportra bontottuk: általános megélhetési költségekre és a
tanulmányokkal összefüggő kiadásokra. A legnagyobb tételt mind a szülőkkel, mind a más
személyekkel együtt lakó csoportnál a lakhatással, az étkezéssel és a közlekedéssel kapcsolatos
kiadások teszik ki. A két csoport közti fő különbség az első két kiadás-típus esetén figyelhető meg: a
szüleikkel lakók havi átlagban 24 ezer forinttal kevesebbet költenek lakhatási, és 10 ezer forinttal
kevesebbet étkezéssel kapcsolatos kiadásokra. A lakhatás, étkezés és közlekedés kiadásai mindkét
csoportnál a havi kiadások több mint felét adják; azonban míg a szüleikkel lakóknál ez a három
kiadástípus az összes havi kiadás 54, addig a nem szülőkkel lakóknál 66 százalékát teszi ki.
Pénzügyi nehézségekről a hallgatók 19,1 százaléka számolt be. A diplomás szülők gyermekei
lényegesen kisebb arányban szembesülnek pénzügyi problémákkal, mint felsőfokú végzettségű
szülőkkel nem rendelkező társaik: valamilyen szintű nehézségről 22 százalékuk számolt be, szemben
a nem diplomás szülői háttérrel rendelkezők 34 százalékával.

Az aktuális félévben a válaszadó hallgatók 46 százaléka végzett valamilyen rendszerességgel munkát;
29 százalékuk állandó, 17 százalékuk alkalmi jelleggel dolgozott. Életkori csoportok szerinti bontásban
azt láthatjuk, hogy a 25 év felettiek több mint fele már állandó munkahellyel rendelkezik, a
legfiatalabb korcsoport viszont csak 25 százalékos arányban van jelen a munkaerő-piacon, állandó
jellegű állása pedig a 22 év alattiak mindössze 7,9 százalékának van. A tanulmányok közbeni
munkavégzés értelemszerűen kihatással van a tanulmányi intenzitásra. A félév során állandó jelleggel
dolgozók körében az alacsony tanulmányi intenzitásról beszámolók 43,1 százalékban képviseltették
magukat; ugyanez az arány a munkahellyel nem rendelkezők körében mindössze 12,3 százalékos. Az
alkalmi jelleggel dolgozók csoportja a tanulmányi intenzitás tekintetében is átmenetinek tűnik.
Az állandó jelleggel dolgozók 52,5 százaléka valamilyen szinten jelenlegi tanulmányaihoz kapcsolható
munkát végez; mindössze 21,8 százalék azok aránya közöttük, akik tanulmányaikhoz egyáltalán nem
kötődő területen dolgoznak. Az alkalmi munkát végzők munkatevékenysége ezzel szemben
mindössze 26,6 százalékban kapcsolódik jelenlegi tanulmányaikhoz – 46,9 százalékuk teljesen más
területen van foglalkoztatva. A mesterszakos hallgatók nagyobb arányban végeznek szakmai munkát,
mint az alapszakra járók – előbbiek 60, utóbbiak mindössze 38,8 százaléka dolgozik tanulmányaihoz
kötődő területen (képzési szintenként a munkát végzők százalékában). Az életkor előrehaladtával is
nő a tanulmányokkal összefüggő munkát végzők aránya: a 22 év alattiaknál még csak 23, a 30 év
feletti korcsoportban már 60 százalék a dolgozók körében azok aránya, akik munkája és tanulmányi
területe összefügg egymással.
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A válaszadó hallgatók 4,3 százaléka tanult már legalább egy félévet külföldi felsőoktatási
intézményben. További 31,4 százalékuk még nem végzett külföldi (rész)tanulmányokat, de azok
szerepelnek tervei között, 64,3 százalék viszont úgy nyilatkozott, hogy nem is tervezi külföldi tanulást.
Az hallgatói mobilitási célországok között Németország szerepel az első helyen, a német
intézményekben tanult hallgatók száma alapján Németország messze megelőzi a listán második
Nagy-Britanniát, valamint a harmadik Ausztriát.
A nem nappali képzésben tanulók között a ténylegesen megvalósult külföldi képzések aránya is
kevesebb, mint a nappalisok körében, az igazán nagy különbséget azonban a tanulmányi terveket
illetően láthatjuk. Míg a nappalisok 36,7 százaléka, addig a levelező, esti és távoktatás munkarendek
hallgatóinak mindössze 13,9 százaléka tervez külföldi tanulmányokat. A mesterképzésben részt vevő
hallgatók 11, a hagyományos egyetemi képzésben tanulók 9,9 százaléka tanult már külföldön; a többi
képzési szint nemzetközi tanulmányi mobilitásban érintett hallgatóinak aránya 3-4 százalék körül
alakul. Az osztatlan képzések hallgatói az alapszakosoknál valamivel nagyobb arányban mobilak, ez
mind a megvalósult, mind a tervek szintjén meglévő külföldi tanulmányok vonatkozásában
megfigyelhető.
A külföldi tanulmányok, illetve tanulmányi tervek természetesen nem csak a képzési struktúrában
elfoglalt hellyel hozhatók összefüggésbe, hanem társadalmi-gazdasági meghatározottságokkal is
bírnak. Ha a külföldi tanulmányokat a szülők iskolai végzettségével összefüggésben vizsgáljuk,
láthatjuk, hogy a diplomás szülők gyermekei lényegesen nagyobb arányban vettek már részt külföldi
tanulmányokon, mint a nem felsőfokú végzettségű szülői háttérrel rendelkezők, és a tervek szintjén is
jelentős az „előnyük”.
A saját keresetükre alapozva élők lényegesen kisebb arányban terveznek külföldi tanulmányokat,
mint családi forrásra vagy állami juttatásokra támaszkodó társaik; utóbbi két csoport között ellenben
nem látszik éles különbség sem a ténylegesen megvalósított nemzetközi mobilitás, sem a tervek
szintjén. Hasonló összefüggés látszik a foglalkoztatás típusa és a külföldi tanulmányok vállalása között
is. Az állandó jelleggel dolgozók valamivel nagyobb arányban vettek már részt külföldi
tanulmányokon, mint a többiek, viszont csak 19 százalékuk további terveik között szerepel külföldi
képzésbe való bekapcsolódás. Az alkalmi jelleggel végzett munka ugyanakkor nincs „megtartó”
hatással – az így dolgozók még a nem dolgozóknál is nagyobb arányban terveznek külföldi
tanulmányokba kezdeni.

A külföldi mobilitásban részt vettek mindössze 28,9 százaléka tudta teljes mértékben elismertetni
kint szerzett kreditjeit, 31 százalékuk részleges sikerrel járt, 22,8 százalékuk azonban hiába próbálta
meg kinti tanulmányait beillesztetni a hazai képzési struktúrába.
A külföldi tanulmányokat végzett magyar hallgatók 74,1 százaléka valamilyen EU-s
ösztöndíjprogramban vett részt; egyéb, a fogadó állam, vagy a magyar állam által kiírt, esetlegesen
intézményi ösztöndíjprogram keretein belül jutott külföldre 13,6 százalékuk, nem szervezett keretek
között pedig 12,3 százalékuk folytatott külföldi tanulmányokat.

8

A kiutazó hallgatók jellemzően többféle forrást is igyekeznek felhasználni tanulmányaik és
megélhetésük finanszírozására. A legnagyobb szerepe a családi támogatásnak van – a kiutazott
hallgatók közel 75 százaléka családi támogatást is igénybe vett kint tartózkodásához. Második
legnagyobb szereppel az EU-s ösztöndíjak bírnak: a mobil hallgatók 62,4 százaléka részben (vagy
egészében) ezekből finanszírozta kint tartózkodását.

Bevezetés

A kutatásról
Magyarország 2012-ben első ízben csatlakozott a német Hochschul-Informations-System GmbH. – új
nevén Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung – által koordinált, az Európai
Bizottság támogatásával működő EUROSTUDENT felsőoktatás-kutatási programhoz.
Az 1996-ban négy európai ország (Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország) részvételével
induló EUROSTUDENT felméréssorozat a bolognai folyamattal összefüggő olyan kulcskérdések
vizsgálatára vállalkozott, mint a felsőoktatáshoz való hozzáférés, ezzel összefüggésben a hallgatók
szociális háttere, életkörülményei, valamint a nemzetközi hallgatói mobilitás. A kezdeti eredmények
csak korlátozott összevetést tettek lehetővé, hiszen az összehangolt közös kérdések ekkor még csak
egy, a nemzeti adatfelvételekhez kapcsolt blokkot jelentettek. A második hullámhoz már 11 ország
csatlakozott; a lényeges változást az újabb tagok bekapcsolódásán túlmenően a közös egységes
kérdőív megalkotása jelentette.
A 2005-ben induló harmadik EUROSTUDENT felmérésben már 23 ország vett részt, hozzájuk a
felméréshez csatlakozó „megfigyelő” országok (ők csak pilot-jelleggel folytatják le a felmérést) is
kapcsolódtak. A 2008 és 2011 között lezajlott EUROSTUDENT IV 25 résztvevővel és 7 „megfigyelővel”
(köztük Magyarországgal) számolhatott.
A 2012-ben induló EUROSTUDENT V felmérés a korábbiaknál is szélesebb résztvevői körrel indult, a
26 résztvevő ország mellé öt „megfigyelő” státusban lévő állam is csatlakozott. A korábbi résztvevők
közül kilépett Nagy-Britannia, Spanyolország és Törökország, újonnan csatlakozott viszont
Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Örményország.
A növekvő érdeklődés, a résztvevők számának bővülése egyre nagyobb kihívások elé állította a
felméréssorozat nemzetközi koordináló testületét, konzorciumát.1 A konzorcium feladata a tagok
számára a minőségi adatgyűjtés szakmai hátterének biztosítása. A résztvevő országok felől érkező

1

A program nemzetközi konzorciumát 7 kutatóintézet, illetve felsőoktatási szervezet alkotja. A konzorcium
vezetője a németországi Hochschul-Informations-System GmbH, tagjai az Institut für Höhere Studien
Ausztriából, a holland ResearchNed, a Máltai Nemzeti Felsőoktatási Bizottság, az Európai Hallgatói Ügyek
Tanácsa, az észt Praxis – Politikai Tanulmányok Központja, valamint a Svájci Központi Statisztikai Hivatal.
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kérdéseket központi információs rendszerben fogadják és osztják le, de internetes felületeken is
törekednek a minél aktívabb kommunikációra.

1. ábra A EUROSTUDENT V résztvevői és „megfigyelői”

Forrás: www.eurostudent.eu

Az alapelvek között továbbra is a nemzeti szintű adatfelvételek támogatása szerepel, az egyes
országok ennek megfelelően önállóságot élveznek a felmérés módszertanának kidolgozásában, a
lekérdezés és a feldolgozás részleteiben, az adatok elemzésében és értelmezésében. A
EUROSTUDENT központi konzorciuma a módszertani kérdéseket illetően csak ajánlásokat fogalmaz
meg. Az egyik legfontosabb javaslatuk a felmérések online lebonyolítására vonatkozik – ez a
megoldás költséghatékonysága mellett rugalmas lekérdezést, könnyebb adatkezelést és gyorsabb
adatfeldolgozást tesz lehetővé, mint a postai úton zajló, vagy személyes megkeresésen alapuló
kérdőíves vizsgálatok.
A kérdőív első alkalmazása óta több felülvizsgálaton is átesett, nagyobb változtatásokat azonban az
összehasonlíthatóság érdekében nem hajtottak végre rajta. A központi kérdőív lekérdezése minden
csatlakozó ország számára kötelező – ez teszi lehetővé az európai szintű összehasonlító táblák és
alkalmasint az adatbázisok összekapcsolásán alapuló komparatív nemzetközi elemzések elkészítését.
Az egyes országok a központi blokkokon felül saját kérdésekkel is kiegészíthetik a kérdőívet, és az
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egyes kérdések esetében is élhetnek kisebb – a nemzetközi szintű összevethetőséget nem
veszélyeztető – módosításokkal, átalakításokkal. Az egységes kérdőívből természetesen következnek
egyedi problémák is – a nemzeti képzési rendszerek különbségei miatt egyes kérdések nem minden
résztvevő országban értelmezhetőek, használhatóak.
A csatlakozó országoknak az EUROSTUDENT felé adatközlési kötelezettségük van, ám ez az elemi
szintű adatokra nem terjed ki. Az egyes országos kutatócsoportok pusztán aggregált adatokat,
pontosan paraméterezett indikátorokat juttatnak el a nemzetközi központi szerv felé. Az összefoglaló
elemzés ezek alapján az aggregált adatsorok alapján készül, összehasonlító táblákat, és ezekhez
kapcsolódó leíró elemzést tartalmaz. A résztvevő országok felé központi elvárás, hogy saját
felméréseik alapján egységes szerkezetű nemzeti riportot készítsenek; az adatok további
feldolgozása, elemzése, a más résztvevőkkel közös nemzetközi tanulmányok elkészítése az országos
kutatói teamek hatáskörébe tartozik.

A kutatás módszertana
A vizsgálat a felsőoktatásban részt vevő graduális hallgatókra terjedt ki, az ISCED 2011-es osztályozási
rendszer szerint az ISCED 6 és ISCED 7 csoportokra – Magyarországon tehát az alapképzésre, a
mesterképzésre, valamint az egységes, osztatlan és a hagyományos egyetemi és főiskolai képzésekre.
A felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint doktori képzésben részt vevők a
felmérés opcionális célcsoportjait képezték, bevonásuk nem volt kötelező a résztvevő intézmények
számára.
A vizsgálatba mind a teljes-, mind a részidős képzések hallgatói bekerültek, a hazai viszonyokra
adaptálva ez az előírás valamennyi munkarend (korábban tagozat) bevonását eredményezte. A
kérdőívvel mind a magyar, mind a külföldi állampolgárságú hallgatókat meg kellett keresni, utóbbiak
közül azonban csak a fokozat-mobilitásban részt vevőket (az Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, stb.
ösztöndíjasokat és más, kredit-mobilitásban részt vevő külföldieket tehát nem) kellett lekérdezni.
A EUROSTUDENT fő célja a bolognai folyamattal összefüggő fontos, a hallgatókat érintő kérdések
részletes vizsgálata. A kérdőív öt nagy tématerületet ölelt fel: 1. a hallgatók aktuális tanulmányai; 2. a
korábbi tanulmányok, a tanulmányi életút; 3. a hallgatók életkörülményei, szociális helyzete; 4. a
nemzetközi mobilitás; 5. a családi háttér és a hallgatók személyes adatai.
A nemzetközi konzorcium által készített hivatalos Módszertani kézikönyvnek megfelelően a kérdőív
kötelezően kitöltendő kérdéseket is tartalmazott. Ezek alapvetően a súlyozáshoz szükséges
demográfiai és aktuális képzésre vonatkozó kérdések, valamint az eredmények értelmezéséhez
nélkülözhetetlen szűrőkérdések voltak.
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Az adatok forrása
A felmérés vizsgálati mintáját a Hrubos Ildikó és munkatársai által kidolgozott felsőoktatási
intézmény-tipológia felhasználásával alakítottuk ki.2 A tipológia nyolc csoportba (klaszterbe) sorolja a
hazai felsőoktatási intézményeket: 1. kis létszámú, hitéleti képzést nyújtó egyetemek, főiskolák; 2.
kisebb hallgatói létszámú, dominánsan gazdaság- és társadalomtudományi képzést nyújtó főiskolák;
3. nagyobb hallgatói létszámú, szélesebb profilú főiskolák; 4. speciális, szűkebb képzési profilú
főiskolák; 5. széles profilú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek; 6. speciális
profilú, kis egyetemek; 7. klasszikus egyetemek; 8. nemzetközi egyetemek. Vizsgálati mintánk
kialakításakor arra törekedtünk, hogy az 1. klaszter kivételével (a csak hitéleti képzést nyújtó
intézmények a nemzetközi módszertan szerint nem képezik részét a felmérésnek) valamennyi
klaszter képviseltesse magát a felmérésben; sajnos a 8. klaszter (nemzetközi egyetemek) az
intézményekkel való együttműködés meghiúsulása miatt nem tudott bekerülni a mintába.
A felméréshez végül 25 hazai felsőoktatási intézmény kapcsolódott. A 25 résztvevő intézmény a
Felsőoktatási Információs Rendszer adatai alapján a teljes hazai felsőoktatási hallgatói létszám (a csak
hitéleti képzéseket folytató intézmények hallgatói nélkül) 85 százalékát képviselte.
A felmérést a Diplomás Pályakövetés Hallgatói felméréséhez csatolva végeztük; ezt indokolta, hogy a
korábban általunk használt hallgatói kérdőív, valamint a EUROSTUDENT kérdőíve nagyrészt
ugyanazokkal a területekkel foglalkozik; egyes részelemek esetében a hallgatói, másoknál a
EUROSTUDENT kérdőív bővebb, így a két kérdőívet összevonva kiváló mérőeszközt kaptunk. A
EUROSTUDENT felmérés csatolását a hallgatói felméréshez azt indokolta, hogy a vizsgálatba – a
klaszterek képviseltetésének figyelembe vétele mellett – olyan intézményeket vonjunk be, amelyek
részt vesznek a TÁMOP 4.1.1 diplomás pályakövetési programjában. Ezen intézmények rendelkeztek
a felmérés megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges szervezeti és technikai infrastruktúrával,
megfelelő kutatási ismerettel. Az online módszerrel végzett DPR hallgatói felméréshez kapcsolt
EUROSTUDENT-felméréssel megfeleltünk a központi módszertani elvárásnak is, amely – mint már
fentebb jeleztük – az online lekérdezést preferálja. A felméréshez szükséges email-címek az egyes
intézmények birtokában voltak. A hallgatói felméréseket az intézmények saját email-cím listáik
felhasználásával folytatták, a csatolt EUROSTUDENT-felmérés esetében is ezt a megoldást követtük.

A EUROSTUDENT felmérés végrehajtását az intézmények három módszerrel végezhették:
1. külön felmérésként teljes hallgatói populáción (ez esetben a EUROSTUDENT alapkérdőívet és
a Hallgatói kérdőívet is le kellett kérdezni elcsúsztatott időpontban)
2. külön felmérésként megosztott hallgatói populáción (ez esetben a hallgatók egyik része
EUROSTUDENT alapkérdőívet, a másik része Hallgatói kérdőívet kapott)
3. kombinált EUROSTUDENT és Hallgatói kérdőívvel teljes hallgatói populáción
2

Hrubos I. (2011): Intézményi sokféleség a felsőoktatásban. Műhelytanulmányok. A felsőoktatási intézmények
főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi
menedzsment. NFKK Füzetek 8. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011., és Horváth Á. (2011): Kísérlet az európai
mapping rendszer hazai alkalmazására. Uo.
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Az intézmények végül az első és a harmadik módszert választották: 18 intézmény a kombinált
kérdőívet alkalmazta, 7 pedig külön felmérésként kérdezte le a EUROSTUDENT (DPR hallgatói
kérdések nélküli) kérdőívét.

7; 28%
külön felmérésként teljes
populáción
18; 72%

kombinált kérdőívvel
teljes populáción

2. ábra A EUROSTUDENT V résztvevő intézményei által választott felmérési módszerek

A kutatás előkészítésénél 5 százalékos hallgatói mintával terveztünk, a résztvevő intézmények
adatfelvételi kritériumait, a felveendő szükséges intézményenkénti elemszámot ennek megfelelően,
a résztvevő intézmények teljes hazai felsőoktatási populáción belüli arányának megfelelően
határoztuk meg.
A beérkezett válaszokat a központi módszertani előírásoknak megfelelően tisztítottuk. Összesen
19375 kérdőív érkezett be; ezek közül nem a célcsoporthoz tartozó hallgató (a kitöltéskor külföldi
ösztöndíjjal tanul; passzív féléven van) lekérdezése miatt 1222, opcionális célcsoporthoz tartozó
hallgató lekérdezése miatt (ezeket a kérdőíveket nem töröltük, de a végső elemzésnél nem vettük
figyelembe őket) 672, válaszhiányok miatt 730, érvénytelen, komolytalan kitöltés miatt 6 kérdőívet
vettünk ki. A végső elemszámunk így 16745 lett.
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1. táblázat A beérkezett kérdőívek száma intézményenként

Intézmény
ÁVF
AVKF
BGF
BKF
BCE
BME
DE
EJF
ELTE
EKF
KE
KF
MOME
ME
EDUTUS
PTE
SE
SZE
SZTE
SZIE
PE
WJLF
ZSKF
NYME
OE
Összesen

Kérdőívek
száma
295
45
431
563
1183
935
1093
74
754
213
184
439
93
1158
96
1182
1236
1383
1884
761
851
62
156
566
1108
16745
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Az eredmények bemutatása
Szocio-demográfiai háttér
Életkori és nemek szerinti megoszlás

A végleges vizsgálati minta – mint azt már a módszertani bevezetőben is jeleztük, 16745 főből áll.
Életkor szerint vizsgálva a populációt, a 22-25 éves korosztály dominanciája látható, a teljes
válaszadói népesség 47 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. A második legnépesebb életkori
csoport a 22 éves kor alattiaké, ők a minta valamivel több, mint egynegyedét teszik ki; a 25 év fölötti
korosztályok összességében ugyancsak nagyjából egynegyed részét alkotják a válaszadói körnek.
A teljes minta átlagéletkora 25 év, az életkor-változó mediánértéke 23.

12%
26%
21 éves korig

15%

22-25 között
26-30 között
30 fölött

47%

3. ábra A válaszadók megoszlása életkori csoportok szerint (N=16745)

A mintában a női hallgatók képviselnek nagyobb részarányt: 9155 nő és 7591 férfi válaszadónk van. A
nők átlagéletkora valamivel alacsonyabb, mint a férfiaké (24,9 év szemben a 25,3 évvel).
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45%

Nő
55%

Férfi

4. ábra A válaszadók megoszlása nemek szerint (N=16745)

A válaszadók és szüleik születési országuk szerint

A válaszadók többsége (95,5 százaléka) Magyarországon született, a környező országok közül
Romániában, Szerbiában és Szlovákiában született a válaszadók 3,4 százaléka (országonként 0,8-1,4
százalék a megoszlás), az Ukrajnában születettek a minta 0,4, a Horvátországban születettek a minta
0,1, az egyéb országokból érkezők a minta 0,6 százalékát adják.

2. táblázat A válaszadók születési helyük országa szerint (N=16728)

Ország

Elemszám Százalék

Magyarország 15971

95,5

Románia

234

1,4

Szerbia

201

1,2

Szlovákia

126

,8

Ukrajna

70

,4

Horvátország 19

,1

Egyéb ország

,6

106

16

Összesen

16728

100,0

A válaszadók szüleit vizsgálva az apák 91,4, az anyák 91,1 százaléka született Magyarországon; a
szülők között is a Romániában születettek alkotják a második legnépesebb csoportot (az apák 2,6, az
anyák 2,4 százaléka), őket a szerbiai (jugoszláviai) és szlovákiai (csehszlovákiai) származásúak követik.
A szülők vizsgálatát iskolai végzettségükkel folytatva mind az apák, mind az anyák esetében a
középfokú végzettség dominál; felsőfokú végzettséggel az apák 33, az anyák 39,1 százaléka
rendelkezik.

3. táblázat A szülők legmagasabb iskolai végzettsége szerint (%) (N=16719; N=16717)

Apa

Anya

8 osztály vagy annál kevesebb

3,7

4,8

Középiskola

45,8

41,0

Technikum, szakképzés

15,7

14,0

Felsőfokú végzettség

30,3

37,6

Tudományos fokozat

2,7

1,5

Nem tudja

1,9

1,0

Összesen

100,0

100,0

A szülői család társadalmi státusát a válaszadó hallgatók zöme (72,3 százaléka) átlagosnak
(közepesnek) ítéli; a tíz értékű skála alsó három decilisébe tartozónak a válaszadók 13,3, a felső
három decilisbe tartozónak a válaszadók 14,4 százaléka ítélte családját.

4. táblázat A szülői család státusza önbesorolás alapján (fő, %)

Státusz

Fő

Arány

Alacsony

2146

13,3

Közép

11650

72,3

Magas

2312

14,4

Összesen

16108

100
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Saját gyermekkel rendelkezők

Saját gyermeke a válaszadók 8,4 százalékának, 1403 főnek van. A gyermekkel rendelkezők 41,5
százalékának 1, további mintegy 41 százalékának 2 gyermeke van. A gyermekesek egyharmada (a
teljes válaszadói minta 2,2 százaléka) hároméves, vagy annál fiatalabb gyermeket (is) nevel.

5. táblázat Saját gyermekek száma a válaszadók körében

Gyermekek
száma
Elemszám Százalék
1

509

41,5

2

500

40,8

3

168

13,7

3-nál több

50

4,1

Összesen

1228

100,0

Nincs
válasz
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Fogyatékkal élő és krónikus beteg hallgatók

A válaszadó hallgatók 8 százaléka, 1312 fő él valamilyen fogyatékkal, vagy szenved krónikus
betegségben. Nemek szerinti megoszlásuk nem tér el érdemben a teljes válaszadói sokaságétól; 43,8
százalékuk férfi, 56,2 százalékuk nő. Életkori csoportok szerint azonban eltérő eredményeket kapunk,
a 21 év alattiak körében alul-, míg a 30 év feletti hallgatóknál felülreprezentáltak a fenti problémák
valamelyikével küzdők. Előbbiek az összes krónikus beteg vagy fogyatékkal élő válaszadó 22,6,
utóbbiak 15,2 százalékát teszik ki, miközben ez a két korcsoport a teljes válaszadói körben 26,1,
illetve 12,3 százalékkal képviselteti magát. A fogyatékkal élő vagy krónikus betegségről beszámoló
hallgatók átlagéletkora 25,8 év, ez az érték 0,8 évvel meghaladja a teljes válaszadói csoport átlagát.
Saját gyermekkel a fogyatékkal élő és krónikus beteg válaszadók 9,5 százaléka, 124 fő rendelkezik. A
gyermekkel rendelkező fogyatékkal élő vagy krónikus betegségben szenvedő hallgatók átlagéletkora
39,7 év, ez jelentősen, mintegy két évvel több, mint a teljes válaszadói populáció gyermekkel
rendelkező részcsoportjának átlaga.
A fogyatékkal élő, illetve krónikus beteg hallgatók társadalmi státusa több szempontból is elmarad a
teljes válaszadói populációtól. A szülők iskolai végzettségét vizsgálva azt látjuk, hogy míg a legalább
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egy felsőfokú végzettségű szülővel rendelkezők az összes válaszadó 48,9 százalékát teszik ki, addig a
vizsgált csoportban ez az arány mindössze 43,2 százalékos.
A fogyatékkal élők, illetve betegségben szenvedők közül a legnagyobb arányt, 3,3 százalékot a
krónikus betegek teszik ki, ugyancsak magas, 2,9 százalékos a hosszan tartó egyéb egészségügyi
problémával rendelkezők aránya. 1 százalék alatti az érzékszervi károsodással élők, valamint a
tanulási nehézségekkel küzdők aránya, míg a mozgásukban korlátozottak és a mentális problémáktól
szenvedők részaránya nem éri el a fél százalékot. 3

3,5

3,3
2,9

3,0
2,5
2,0
1,5
,9

1,0
,5

,5

,9

,4

,0
krónikus
betegségben
szenved

mentális
problémák

mozgásában érzékszervi
tanulási
egyéb hosszan
korlátozott károsodással él nehézségekkel
tartó eü.
küzd
probléma

5. ábra Fogyatékkal élők és krónikus betegek a fogyaték/betegség típusa szerint a teljes minta százalékában (N=1496)

A betegséggel/fogyatékossággal összefüggésben lévő állami, illetve intézményi támogatást a
fogyatékkal élők valamivel több, mint fele érzi elégtelennek. Az elégedettek és elégedetlenek
megoszlásában az eddig vizsgált háttérváltozók (szülők iskolai végzettsége, nem, életkor) szerint
nincsenek szignifikáns eltérések, az elégedettség illetve elégedetlenség független a családi,
demográfiai körülményektől. Feltűnő ugyanakkor, hogy különböző fogyatékkal élők, különböző
betegségtípusban szenvedők eltérően nyilatkoznak elégedettségükről. Nagyobbrészt elégedettek az
állapotukhoz kötődő állami, illetve intézményi támogatással a mozgásukban korlátozott hallgatók,
valamint a tanulási nehézségekkel (diszlexia, diszgráfia, stb.) küzdők, míg leginkább a hosszan tartó,
de nem krónikus betegségben szenvedők, valamint a mentális problémákkal küzdők érzik a
támogatás hiányát – utóbbi tény az intézmények által nyújtott mentálhigiénés tanácsadói rendszerek
kiépítésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

3

Az eredmények lényegében megfelelnek a fogyatékkal élők felvételizők körében mérhető arányának. Erről
bővebben Bódi E. – Garai O. (2011) Előnyben részesítés a felsőoktatási felvételi eljárásban. Felsőoktatási
Műhely, 2011/1. 71-80.
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Szocio-demográfiai és strukturális háttérváltozók
A EUROSTUDENT nemzetközi, összehasonlító riportjának elemzési szempontjaihoz alkalmazkodva az
elsődleges demográfiai háttérváltozókon (nem, életkori csoport, stb.) túl a magyarországi felmérés
adatai alapján is létrehoztunk az elemzést, értelmezést segítő szocio-demográfiai, illetve képzéssel
kapcsolatos strukturális háttérváltozókat. Ezek a következők:
-

a szülők valamelyike rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel
mi a válaszadó fő bevételi/megélhetési forrása
mennyire intenzív a hallgató tanulmányi tevékenysége
közvetlen volt-e az átlépés a középiskolából a felsőoktatásba, vagy volt közte megszakítás

A strukturális háttérváltozók alapmegoszlásai

A szülők legmagasabb iskolai végzettségének meghatározásánál a magasabb végzettségű szülőt
vettük alapul. Ezek szerint a szülők legalább egyike rendelkezik felsőfokú végzettséggel a válaszadók
49 százalékánál; a további 51 százalék nem rendelkezik felsőfokú végzettségű szülővel.

49%
51%

nem felsőfokú
felsőfokú

6. ábra A válaszadók a szülők iskolai végzettsége szerint (N=16722)

A fő bevételi források meghatározásánál a hallgatók teljes bevétel-struktúráján belüli arányokat,
hangsúlyokat vizsgáltuk. A pénzbeli támogatáson túl itt az esetleges nem pénzjellegű családi
transzfereket is figyelembe vettük. Az adatok alapján három fő csoportot alakítottunk ki: 1.
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elsősorban családi támogatástól, transzferektől függők (fő bevételi forrásuk a család) – ide sorolható
a válaszadók 52 százaléka; 2. saját keresettől függők (fő bevételi forrásuk a saját munkából származó
kereset) – a válaszadók 20 százaléka; 3. állami támogatástól/ösztöndíjtól függők (fő bevételi forrásuk
az állami támogatás) – a válaszadók 9 százaléka. Természetesen nem minden válaszadó esetében
lehetett egyértelműen meghatározni a domináns bevételi forrást, a válaszadók 19 százalékánál több
forrástípus is nagyjából azonos súllyal bír, őket az „egyéb, vegyes” csoportba soroltuk.

bevételi forrás - család

19%
9%

bevételi forrás - saját
kereset

52%

bevételi forrás - állami
támogatás

20%

egyéb, vegyes

7. ábra A válaszadók fő megélhetési forrásuk típusa szerint (N=15503)

A tanulmányi intenzitást a hetente a tanulmányokra fordított idő mennyiségével mértük. A
tanulmányi tevékenységgel heti 20 óránál kevesebbet foglalkozókat az alacsony, a heti 21-40 órát
tanulókat a közepes, a heti 40 óránál többet tanulókat a magas tanulmányi intenzitásúak csoportjába
soroltuk.
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22%

34%

Alacsony tanulmányi
intenzitás
Közepes tanulmányi
intenzitás

44%

Magas tanulmányi
intenzitás

8. ábra A válaszadók a tanulmányi intenzitásuk szerint (N=13097)

A felsőoktatásba történő belépés típusánál két csoportot különböztettünk meg: a középfokú
végzettség megszerzését követő egy éven belül a felsőoktatásba lépőket közvetlen belépőknek, a
többieket késleltetett belépőknek minősítettük.

16%

közvetlen belépés
késleltetett belépés

84%

9. ábra A válaszadók a középfokról a felsőoktatásba történő belépésük jellege szerint (N=14468)
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A strukturális háttérváltozók közötti kapcsolatok

A strukturális háttérváltozók között természetesen érdekes összefüggéseket is találhatunk. A
tanulmányi intenzitást és az átlépés típusát együttesen vizsgálva a közvetlen átlépők intenzívebb
tanulmányi viselkedése tűnik fel. A középiskola után legalább egy évet kihagyók körében a magas
intenzitással tanulók aránya mindössze 28,7 százalékos, míg a válaszok szerint közvetlen átlépők 35,8
százaléka tölt heti 40 óránál többet tanulmányaival foglalkozva.

közvetlen

20,10%

késleltetett

44,10%

29,10%

0%

20%

alacsony intenzitású

35,80%

42,20%

40%

28,70%

60%

közepes intenzitású

80%

100%

magas intenzitású

10. ábra A belépés típusa és a tanulmányi intenzitás összefüggése (N=11948)

A tanulmányi intenzitás a bevételi forrásokkal is összefügg. Értelemszerű, hogy azok a hallgatók, akik
döntően saját kereső munkájuk ellenértékéből élnek, nyilvánvalóan nagyobb hangsúlyt helyeznek a
kereső tevékenységre, mint családi támogatásból élő, vagy állami juttatásokra alapozó társaik. A saját
keresetből élők körében láthatóan alulreprezentáltak a magas tanulmányi intenzitásúak, az alacsony
intenzitással tanulók ellenben messze nagyobb részt képviselnek közöttük, mint a másik két bevételi
típusból élő társaiknál.
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bevételi forrás - állami támogatás

12,80%

bevételi forrás - saját kereset

42,80%

44,50%

44,20%

bevételi forrás - család

14,10%

0%

40,70%

45,70%

15,00%

40,20%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

alacsony intenzitású

közepes intenzitású

magas intenzitású

11. ábra A fő bevételi forrás és a tanulmányi intenzitás összefüggése (N=12830)

A bevételi források jellege ugyanakkor nem független a szülői iskolázottsági háttértől. A diplomás
szülővel rendelkező hallgatók 58 százaléka tudja elsősorban a családtól származó bevételekre
alapozni megélhetését és tanulmányait; a nem diplomás szülőkkel rendelkezők körében ez az arány
mindössze 45,8 százalékos. Az ellenpont a saját keresetből élő csoport – a nem diplomás szülőkkel
rendelkezők körében ők felül-, a diplomás szülőkkel rendelkező hallgatók körében pedig
alulreprezentáltak.

nem felsőfokú

45,80%

felsőfokú

23,50%

58,10%

0%

10%

20%

30%

10,80%

16,30%

40%

50%

60%

70%

7,90%

80%

bevételi forrás - család

bevételi forrás - saját kereset

bevételi forrás - állami támogatás

egyéb, vegyes

19,90%

17,70%

90%

100%

12. ábra A fő bevételi forrás és a szülők iskolázottságának összefüggése (N=15041)

A szülők iskolai végzettségének hatása a középfokról felsőfokra történő átlépés jellege kapcsán is
megfigyelhető: a diplomás szülőktől származó válaszadók csaknem 90 százaléka közvetlenül az
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érettségije után meg is kezdte felsőfokú tanulmányait, míg a nem diplomás szülővel rendelkezők
kevesebb mint 80 százaléka folytatta megszakítás nélkül tanulmányait.

nem felsőfokú

78,50%

felsőfokú

21,50%

89,60%

0%

10%

20%

30%

40%

közvetlen

50%

10,40%

60%

késleltetett

13. ábra A belépés típusa és a szülők iskolázottságának összefüggése (N=14448)
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70%

80%

90%

100%

Jelenlegi tanulmányok
Képzési szintek

A teljes válaszadói mintát a képzési struktúra egyes elemei szerint is érdemes leírnunk. A válaszadók
többsége, 74,6 százaléka alapszakos képzésben vesz részt. Őket a mesterszakos hallgatók követik,
akik a teljes válaszadói populáció 14,4 százalékát adják; osztatlan képzésen tanul a válaszadók 9,5
százaléka, míg kifutó jellegű hagyományos képzésben vesz részt 1,6 százalékuk.

1,4%
0,2%

9,5%
bachelor

14,4%

mester
hagyományos főiskolai
hagyományos egyetemi
osztatlan

74,6%

14. ábra A válaszadók képzési szintek szerint (N=16745)

Az egyes képzési szinteken belül a nemi megoszlást vizsgálva érdekes összefüggést láthatunk: az
osztatlan képzések hallgatói között erős a női felülreprezentáltság, a kevés hagyományos egyetemi
képzésben részt vevő válaszadó döntő többsége pedig férfi; a többi képzési szinten nagyjából az
átlagosnak felel meg a nemek aránya.
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15. ábra A válaszadók nemi megoszlása képzési szintek szerint (N=16745)

Egyértelműek a különbségek (a képzés szerkezetéből fakadóan is) az egyes képzési szintek hallgatói
között az életkort tekintve: az alapszakos képzésben és az osztatlan képzésben részt vevők a
legfiatalabbak (átlagéletkoruk 24,5 év körül alakul), a mesterképzés hallgatóinak átlagéletkora 28,3
év, a mintában található hagyományos képzésekre járók (szintén strukturális okok miatt) ugyancsak
idősebbek, életkoruk átlaga 27-28 év körüli.

6. táblázat A válaszadók átlagéletkora képzési szintek szerint (N=16745)

Átlagéletkor (év)

Képzési szint

alapszakos

24,6

mester

28,3

hagyományos főiskolai

27,7

hagyományos egyetemi

26,8

osztatlan

24,5

A strukturális háttérváltozók és a képzési szintek összefüggését vizsgálva először érdemes a szülők
iskolai végzettségét megnézni az egyes képzési szintek hallgatói körében. Jól látható, hogy az
osztatlan képzések hallgatói között messze felülreprezentáltak a felsőfokú végzettségű szülővel
rendelkezők- ez a tény az osztatlan jogász, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, stb.
hallgatók viszonylag magas társadalmi státusának egyik fő jele lehet. A kifutó hagyományos képzések
hallgatóinak hátterét ebből a szempontból alacsony létszámuk miatt nem érdemes külön értelmezni,
látható viszont, hogy az osztatlan képzésen túl a mesterképzés is „exkluzívabb” az alapszakos képzési
szintnél: míg az alapszakos képzésben részt vevők szüleinél 46,1 százalék a legalább egy felsőfokú
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végzettség aránya, addig ugyanez a mutató a mesterképzésben részt vevőknél már 50 százalék fölé
ugrik.

összesen

51,1%

osztatlan

48,9%

31,7%

hagyományos egyetemi

68,3%
53,6%
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bachelor
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40%
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60%

80%

100%

van felsőfokú végzettsége

16. ábra A szülők iskolai végzettsége képzési szintek szerint (N=16722)

A családi háttérbeli különbség a bevételi források és a képzési szintek összefüggéseit vizsgálva is
kirajzolódik. A fő bevételi forrásként családi támogatásokat, transzfereket használók aránya az
osztatlan képzésre járók körében megközelíti a hetven százalékot – ugyanez az arány az alapképzésre
járók hallgatóknál mindössze 52,3 százalékos.
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17. ábra A válaszadók fő bevételi forrása képzési szintek szerint (N=15053)
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100%
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Az átlépés típusát vizsgálva is az osztatlan képzések jellemzőit érdemes kiemelnünk: az összes
válaszadó mintegy 16 százaléka megszakította legalább egy évre tanulmányait a közép- és a felsőfok
között, az osztatlan képzések résztvevőinél ez az arány azonban mindössze 6,9 százalékos.
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18. ábra A felsőfokra történő belépés típusa képzési szintek szerint (N=14467)

Munkarendek

A válaszadók 77 százaléka nappali munkarenden folytatja tanulmányait. Míg nappali munkarendűek
átlagéletkora 23,1, addig a nem nappali (levelező, esti, távoktatás) munkarenden tanulóké 32,1 év.
Nappalin a 26 év alattiak, részidős képzésben a 26 év felettiek korcsoportja a domináns.
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19. ábra A válaszadók életkori csoportok szerint munkarendenként (N=16745)

A nemek szerinti megoszlás némileg különbözik a nappali és a részidős hallgatók csoportjai között:
nappalin valamivel kiegyensúlyozottabb az arány, a részidős képzések hallgatóinak körében azonban
a nők erősen felülreprezentáltak.
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20. ábra A válaszadók nemek szerint munkarendenként (N=16745)

Az egyes munkarendek között a középfok-felsőfok közti átlépés tekintetében is igen nagy a
különbség: a nappali munkarendűek között a közvetlen átlépők aránya meghaladja a 90 százalékot, a
részidős képzések hallgatói ezzel szemben több mint 40 százalékban legalább egy éves kihagyással
léptek át a középiskolából a felsőoktatásba.
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21. ábra A válaszadók a felsőoktatásba való belépés típusa szerint munkarendenként (N=14467)

Eltérő az egyes munkarendek hallgatói állományának szülői háttere is: a nappalisok 52,6, a részidős
képzésre járók mindössze 36,3 százaléka rendelkezik legalább egy diplomás szülővel.
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22. ábra A válaszadók a szülők iskolai végzettsége szerint munkarendenként (N=16723)

Az életkorból illetve a családi háttér közötti különbségekből is fakad a nappalis és a nem nappalis
hallgatók eltérő megélhetési stratégiája: a részidős képzésre járók döntő többsége saját keresetére
alapozza megélhetését, míg a nappalisok több mint 60 százaléka elsősorban a családtól érkező
pénzügyi támogatásokból és egyéb családi transzferekből tartja fenn magát.
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23. ábra A válaszadók a fő bevételi forrás szerint munkarendenként (N=15050)

Idegennyelv-tudás

Nem kifejezetten az iskolarendszerű tanulmányokkal függ össze, de jól jellemzi a hallgatók
tanulmányi helyzetét idegen nyelvi ismereteik szintje. A nyelvtudás – illetve annak objektivált
igazolása, a nyelvvizsga-bizonyítvány – a tanulmányok befejezésének egyik igen fontos feltétele. A
nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában diplomájukat kézhez nem kapó hallgatók aránya képzési
területenként és iskolatípusonként eltérő ugyan, de a csoport összességében évről évre jelentős súlyt
képvisel. 4
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók körében elsődlegesen ismert idegen nyelv az angol. Saját
bevallásuk szerint 22,2 százalékuk jól ismeri, további 74,8 százalékuk ismeri a nyelvet. Az angolt a
német nyelv követi, ezt a hallgatók összesen mintegy 71 százaléka beszéli valamilyen szinten. A többi
nagy európai nyelv ismerete az angolhoz és a némethez képest jelentéktelennek tűnik: franciául a
hallgatók mintegy 20, olaszul 18, spanyolul és oroszul 15-15 százaléka tud.

4

A nyelvvizsga hiánya okozta kilépési problémákról: Nándori E. (2010): Átmenet a felsőoktatásból a
munkaerőpiacra. In Garai O. et al. (szerk.): Frissdiplomások 2010. Budapest, Educatio Nonprofit Kft. 193-202.
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7. táblázat A válaszadók idegen nyelvtudása (%)
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Nem ismeri
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80

82,3

84,7

84,5

Összesen

100

100

100

100

100

100

A válaszadó hallgatók 52 százaléka egy, további 17 százaléka kettő vagy több idegen nyelvet ismer jól.
31 százalékuk képezi azon csoportot, akik egy idegen nyelvet sem ismernek jól – a megfelelő nyelvi
kompetenciák hiánya tehát a hallgatók közel egyharmadánál valószínűsíthető.

17%

31%
0 idegen nyelv
1 idegen nyelv

52%

2 vagy több idegen nyelv

24. ábra Jól ismert idegen nyelvek száma a válaszadók körében (N=16723)

A jelenlegi tanulmányokkal való elégedettség

A kérdőív több szempontból is megvizsgálta a hallgatók jelenlegi tanulmányaikkal kapcsolatos
elégedettségét. A kép összességében pozitív: a legmagasabb átlagértéket a hallgatói szolgáltatások
színvonala és az oktatás minősége, a tanárok felkészültsége kapta, de a képzési kínálattal is javarészt
elégedettek a hallgatók. Inkább a közepes értékhez húz az oktatók és a hallgatók viszonyának, az
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adminisztratív személyzet és a hallgatók viszonyának, valamint a képzés szervezettségének
megítélése.
Nem kifejezetten pozitív viszont, hogy a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeket a hallgatók jobbnak
látják az országhatárokon kívül, Európában, mint Magyarországon. A hazai elhelyezkedési esélyek
átlagos megítélése 3,28, ez valamennyi értékelt szempont átlagértéke közül a legalacsonyabb.
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25. ábra A válaszadók elégedettsége a képzés egyes aspektusaival

A mesterszakos hallgatók jellemzően elégedettebbek, mint az alapképzésre járók, és érdekes módon
a részidős képzések hallgatói is nagyobb fokú elégedettségről számoltak be a képzés egyes
aspektusaival kapcsolatban, mint a nappalisok. Kivételt utóbbiak esetében az elhelyezkedési esélyek
jelentik; a nem nappalisok mind itthon, mind külföldön rosszabbnak látják munkaerő-piaci
sikerességük esélyét, mint a nappalis képzésben részt vevő társaik.
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További tanulmányi tervek
További tanulmányi tervek az összes válaszadó körében

A EUROSTUDENT kutatás egyik fontos eleme a hallgatók további tanulmányi terveinek vizsgálata. A
válaszadók 46 százaléka jelenlegi tanulmányai befejezését követően egy éven belül, 9 százalékuk egy
évnél hosszabb kihagyást követően szeretne újabb tanulmányokba kezdeni. Mindössze a válaszadók
egyötöde nem kíván további tanulmányokat folytatni, míg további huszonöt százalék egyelőre
bizonytalan ebben a kérdésben.

25%
igen, egy éven belül
46%

igen, egy éven túl
nem
még nem tudja

20%
9%

26. ábra A válaszadók további tanulmányi tervei (N=16314)

A továbbtanulni vágyók döntő többsége (75,8 százaléka) Magyarországon szeretné folytatni
tanulmányait; a külföldi tanulmányokban gondolkodók aránya 10 százalékos, míg 14 százalékuk nem
döntött még ebben a kérdésben.
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27. ábra Magyarországon vagy külföldön kívánnak-e további tanulmányokat kezdeni (N=9085)

Az egy éven túl továbbtanulni tervezők a jelenlegi tanulmányokat követő egy évben jellemzően a
munkaerő-piacon szeretnének érvényesülni, 22 százalékuk jelenlegi munkáját folytatná, 57
százalékuk új vagy első munkahelyet keresne, míg 3 százalékuk saját vállalkozásba szeretne kezdeni.
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Munka folytatása jelenlegi
munkahelyen

22%

9%

Új vagy első munkahely
keresése

3%

Vállalkozás inítása
Egyéb tervek
Még nem tudja
57%

28. ábra A válaszadók tervei a végzést követő egy éven belül (akik nem akarnak azonnal továbbtanulni) (N=8268)

További tanulmányi tervek képzési szintek szerint

Természetesen a továbbtanulási terveket illetően komoly különbségeket találhatunk az egyes képzési
szintek hallgatói között. Az alapszakos képzésben részt vevők 50 százaléka egy éven belül, további 9
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százalékuk valamikor a későbbiekben tervez továbbtanulást. Ez nagyjából egybevág a Diplomás
Pályakövetési Rendszer korábbi felvételeinek adataival, amelyek szerint 60 százalék körül mozog a
(mesterszakos) továbbtanulást tervező alapszakosok részaránya.5
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50%

igen, egy éven túl
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nem
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még nem tudja

29. ábra Alapszakos válaszadók további tanulmányi tervei (N=11883)

A mesterszakosok körében ennél lényegesen alacsonyabb a továbbtanulás iránti igény: a végzést
követő egy éven belül tervezi újabb tanulmányok megkezdését 27, későbbi időpontban 8 százalékuk.
A továbbtanulási tervekkel biztosan nem rendelkezők aránya is egyértelműen magasabb náluk – 39
százalék, szemben az alapképzésben részt vevők körében mérhető 15 százalékkal.

5

Kiss L. – Veroszta Zs. (2011): Bachelor Graduates in Hungary in the Transitional Period of Higher Education
System. In Schomburg, H. – Teichler, U.: Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe. Sense
Publ., Rotterdam – Boston – Taipei. 135.
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30. ábra Mesterszakos válaszadók további tanulmányi tervei (N=2316)

Tanulmányi életút
Az érettségit adó középiskola típusa

A válaszadók közül a legtöbben 2009-ben szereztek érettségi bizonyítványt. 43 százalékuk
hagyományos 4 osztályos gimnáziumi osztályban, 22 százalékuk szerkezetváltó osztályban, 30
százalékuk szakközépiskolai osztályban érettségizett.
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31. ábra Az érettségit adó középiskola típusa (N=16215)

A tanulmányok megszakítása

Felsőfokú tanulmányainak megkezdése és az első végzettség megszerzése között a válaszadók 7,2
százaléka, közel 1100 fő szakította meg tanulmányait legalább egy év időtartamra. Ebben a
tekintetben a férfiak felülreprezentáltak, mert míg a kutatásban való részvételük 45 százalék, a
tanulmányaikat megszakító férfiak aránya 50,9 százalék.

A tanulmányaikat képzés alatt megszakítók között 2 százalékkal magasabb azok aránya, akiknek
legalább az egyik szülője rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A képzést megszakítók háromnegyede
közvetlenül a középiskola befejezése után megkezdte felsőfokú tanulmányait.
Az eltérő életstratégiákat mutatja, hogy a tanulmányokat az első végzettség megszerzése előtt
félbeszakítók körében a döntően családi forrásból megélők, míg a két felsőfokú képzés között
szünetet tartók körében a saját keresetre alapozók felülreprezentáltak.
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32. ábra Tanulmányaikat megszakítók a fő bevételi források szerint

A felsőfokú tanulmányait az első végzettség megszerzése és az újabb tanulmányok elkezdése között
megszakítók, az első végzettség megszerzéséig tanulmányaikat megszakítókhoz képest valamivel
kisebb arányban (6,1 százalékban) vannak jelen a megkérdezettek körében, ennél a csoportnál
viszont a nők aránya lényegesen nagyobb, több mint 57 százalék.
Az egyes életkori csoportok megoszlását vizsgálva a két típusú tanulmánymegszakítók között az
látható, hogy a tanulmányi folytonosságot az első felsőfokú végzettség megszerzése és az újabb
képzés megkezdése között megszakítók az idősebb korosztályokban felülreprezentáltak.
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33. ábra Tanulmányaikat az első végzettség megszerzése előtt félbeszakítók életkori csoportonként
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34. ábra Tanulmányaikat az első végzettség után megszakítók életkori csoportok szerint

Nem csak a nemek aránya változik azonban ebben a csoportban az előzőhöz képest, hanem a szülők
végzettségére vonatkozó arány is megfordult, azaz 5 százalékkal alacsonyabb azok aránya, akiknek
legalább egyik szülője rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az újabb tanulmányok megkezdése előtt
tanulmányaikat szüneteltető hallgatók között több mint három százalékkal magasabb- 78,4 százalék azok aránya, akik középiskola után egyből beléptek a felsőoktatásba.
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Munkatapasztalat a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt

Felsőfokú tanulmányai megkezdése előtt a válaszadók 33 százaléka rendelkezett már valamilyen fokú
munkatapasztalattal; 15 százalékuk főmunkaidejű, tartós munkaviszonyban állt, 18 százalékuk
részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel dolgozott. A további mintegy kétharmad munkatapasztalatok
nélkül lépett a felsőoktatásba.
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18%

Nem dolgozott
67%

35. ábra A felsőoktatásba történő belépés előtt munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók (N=15704)

Értelemszerűen a fiatalabb korosztályok képviselői azok, akik legnagyobbrészt korábbi
munkatapasztalat nélkül léptek a felsőoktatásba, látni kell azonban, hogy több mint 20 százalékban a
legfiatalabb, 22 év alatti korcsoportba tartozók is dolgoztak már felsőfokú tanulmányaik megkezdése
előtt.
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36. ábra A felsőoktatásba történő belépés előtt munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók életkori
csoportonként (N=15702)

A fő bevételi forrásokat nézve látható, hogy a döntően saját keresetre alapozók azok, akik jellemzően
a munkaerő-piacról térnek vissza az oktatásba, amikor felsőfokú tanulmányokat kezdenek. Az
elsősorban családi támogatásból vagy állami forrásokból élő hallgatók zöme (mintegy
háromnegyede) nem dolgozott a felsőfokra történő belépését megelőzően. Természetesen az
átlépéssel is szoros kapcsolatban van a vizsgált kérdés, a megszakítással átlépők 75 százaléka
dolgozott a felsőfokú tanulmányokat megelőzően, míg a közvetlen átlépőknél épp fordított az arány,
háromnegyedük munkaerő-piaci tapasztalatok nélkül érkezett a felsőoktatásba.
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37. ábra A felsőoktatásba történő belépés előtt munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók a fő bevételi
forrás szerinti típusonként (N=14935)
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Mindez összefügg a tanulmányi intenzitással is. A korábbi munkatapasztalattal rendelkező belépők
körében alacsonyabb a magas intenzitással tanulók aránya, mint a felsőfokú tanulmányaik
megkezdése előtt nem dolgozóknál.
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Lakáskörülmények, közlekedés
Kivel laknak együtt a hallgatók tanulmányaik alatt?

A válaszadók 44 százaléka szüleivel lakik. Ez a viszonylag magas arány jól mutatja azt az élethelyzetet,
amelyet legjobban a posztadoleszcencia kifejezéssel lehet illetni.6 A felsőoktatásba történő belépés
már nem jár feltétlenül együtt az „önállóvá válással”, a szülői háztartásról való leválással – ezt
egyébként a bevételi források kapcsán már az eddigiekben is jól láthattuk.
Mintegy húsz százalékot képviselnek mintánkban a partnerrel, esetleg saját gyermekkel együtt élők, a
többiek egyéb személyekkel (társbérletben, kollégiumban), illetve egyedül laknak tanulmányaik alatt.
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44%

31%
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Egyéb személyekkel
Egyedül

19%

38. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt (N=16210)

A férfiak körében a szülőkkel élők aránya magasabb, míg a partnerrel/gyermekkel élők aránya
alacsonyabb, mint a nőknél; valamivel nagyobb arányú a tanulmányai alatt egyedül lakó férfi is a
mintában, mint az ugyanilyen jellemzőkkel bíró nő.

6

A posztadoleszcencia fogalmáról bővebben: Vaskovics L. (2000): A posztadoleszcencia szociológiai elmélete.
Szociológiai Szemle, 2000/4.
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39. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt nemenként (N=16210)

Ha az életkori csoportokat nézzük, szintén jól láthatjuk az „önállóvá válás, a szülői házról történő
leszakadás” időbeli kitolódását. 30 év felett már alacsony a szülőkkel együtt élő hallgatók aránya,
addig azonban ez az érték, bár folyamatosan csökkenő jelleggel, de minden vizsgált korcsoportban 40
százalék feletti – a 20 év alattiak, és a 22-25 évesek csoportjában az 50 százalékot közelíti.
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40. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt életkori csoportonként (N=16210)

A szülők felsőfokú végzettsége is összefüggést mutat a jelenlegi „lakótársakkal”. A felsőfokú
végzettségű szülők gyermekei nagyobb arányban laknak szüleikkel, mint a nem diplomás szülők
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leszármazottai, míg utóbbiak körében a partnerrel élők aránya haladja meg jelentősen a diplomás
szülők gyermekeinek körében mérhető értéket.
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41. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt a szülők iskolázottsága szerinti csoportonként
(N=16186)

Egyértelmű összefüggés mindazonáltal nincs a lakhatás jellege és a fő megélhetési, bevételi források
között; a más személyekkel (albérlőtársak, kollégiumi lakótársak, stb.) együtt élők döntő többsége
családi forrásból fedezi megélhetését. (A szülői háztól való térbeli eltávolodás esetükben vélhetően a
szülők lakóhelye, lakhely-települése és a tanulmányok helyszíne közötti távolságból fakadhat.) A
családi forrásból élők aránya a szülőkkel együtt lakóknál ugyanakkor „mindössze” 52,3 százalékos.
Ezek az adatok arra utalnak, hogy a szülői családról történő leválás szakaszosan, több lépcsőben
megy végbe, amely „lépcsők” nem is feltétlenül épülnek egymásra. A nem szüleikkel élők közel
kétharmada még szülői támogatásából él, míg a szülőkkel lakók közel fele már nem kizárólag ezt a
forrástípust használja fel költségei kiegyenlítéséhez.
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42. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt a fő bevételi források szerinti csoportonként
(N=15046)

A válaszadók egyötöde, valamivel több, mint 3300 fő lakik tanulmányai folytatása alatt kollégiumban.
A kollégistákat életkori csoportok szerint vizsgálva a fiatalabb generációk dominanciája rajzolódik ki, a
25 év feletti csoportban már alulreprezentáltak a kollégiumban lakó hallgatók.
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43. ábra Kollégisták életkori csoportok szerint (N=15586)

Itt is látjuk a szülői családról történő leválás többlépcsősségét. A kollégiumban lakás sok esetben –
mint ahogy azt fentebb az „egyéb személyekkel történő együttélésnél” is jeleztük – a szülői család
lakóhelye és a tanulmányok helyszíne közötti távolság miatt alkalmazott megoldás; a bevételi
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források között azonban a kollégisták 60,6 százalékánál továbbra is a családtól érkező pénzügyi és
egyéb transzferek dominálnak.
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44. ábra Kollégisták fő bevételi forrás szerint (N=14436)

Hogyan közlekednek a hallgatók?

A felsőoktatásban tanuló hallgatók közel hetven százaléka leggyakrabban tömegközlekedéssel jut el
lakóhelyéről (lakásából, albérletéből, kollégiumából) tanulmányai helyszínére. Jellemzően gyalogosan
15 százalékuk, autóval, motorkerékpárral 11 százalékuk, kerékpárral mindössze 4 százalékuk jár be
egyetemére, főiskolájára.
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45. ábra Válaszadók aszerint, milyen közlekedési eszközzel (módon) járnak tanulmányaik helyszínére (N=15195)

A tömegközlekedés nagy szerepét jelzi, hogy a válaszadók összesen 78 százaléka veszi igénybe
(legalábbis időnként) ezt a szolgáltatást. A gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés – ha nem csak a
leggyakoribb, legjellemzőbb módot vesszük figyelembe – a hallgatók 30, illetve 10 százalékának, míg
a személygépjárművel történő utazás 18 százalékuknak reális alternatíva. A férfiak a női hallgatóknál
lényegesen kisebb mértékben preferálják a tömegközlekedést, lényegesen többen használnak
személygépjárművet, de a gyaloglás, valamint a kerékpározás is gyakoribb a körükben.
Eltéréseket láthatunk a preferált közlekedési módban életkori csoportok szerint is. 25 éves kor felett
erősen visszaesik a jellemzően gyalogos közlekedést vagy tömegközlekedést választók aránya: a 2529 évesek 16, a 29 év feletti hallgatók 40 százaléka leggyakrabban személygépjárművel jár
tanulmányai helyszínére, érdekes viszont a kerékpárt preferálók aránya: a 25-29 évesek
korcsoportjában a legmagasabb, 6 százalékos.
A tömegközlekedés, illetve a személygépjárműves közlekedés preferálásában az
„egészségtudatosabbnak” tűnő gyaloglással vagy kerékpározással szemben persze sok esetben
kényszerű helyzetet kell látnunk. A valamilyen gépjárművel közlekedő hallgatók átlagosan 54-55 perc
alatt jutnak lakóhelyükről tanulmányaik helyszínére, szemben a gyalogosan közlekedők 13, és a
kerékpározók 19 perces átlagával, joggal feltételezhetjük tehát, hogy lényegesen nagyobb távolságot
kell megtenniük, mint nem gépjárművel közlekedő társaiknak.
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46. ábra Egyes közlekedési módot választók lakása és tanulmányi helyszíne közötti távolság (perc)
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A felsőoktatás „szociális dimenziója” - életkörülmények, bevételek és
kiadások
A felsőoktatás „szociális dimenziója”

A „szociális dimenzió” már a 2001-es prágai miniszteri találkozó óta központi eleme a bolognai
folyamat gondolatkörének; az „erős szociális dimenzió” egyenlő hozzáférést biztosít a
felsőoktatáshoz, hozzájárul az egyéni életesélyek javításához, a tehetséggondozáshoz, a
foglalkoztathatósághoz, és ily módon a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődést is segíti. A
bolognai folyamattal kapcsolatos legújabb dokumentumok azzal együtt, hogy fontosnak tartják a
felsőoktatásban részt vevők számának növekedését, egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek arra a
kérdésre, hogy kik a bekerülők, érvényesül-e az esélyek egyenlősége, „inkluzív” vagy „exkluzív”
módon működik-e a rendszer.
Egy felsőoktatási rendszer „befogadó” jellegét nyilván egyértelműen jelzi a magas és az alacsony
iskolai végzettségű szülői háttérrel rendelkező csoportok jelenléte, részesedése, a háttér azonban
nem önmagában, hanem különböző csatornákon keresztül, különböző területeken fejti ki hatását.
A felsőoktatás exkluzivitásával vagy inkluzivitásával, illetve a felsőoktatásban érvényesülő
esélyegyenlőséggel szorosan összefügg a hallgatói bevételek kérdése is. Miből tartja fenn magát a
hallgató? Saját keresetre vagy megtakarításra alapozza életét, családja támogatásából él, esetleg
nagyrészt állami ösztöndíjakból és/vagy hitelekből gazdálkodik? Ezen válaszok ismerete további
elemekkel bővítheti egyrészt az exkluzivitásról vagy inkluzivitásról, másrészt a felsőfokú tanulmányok
alatt érvényesülő esélyegyenlőségről vagy esélykülönbségekről való ismereteket, és hozzájárulhat a
megfelelő szakpolitikai, valamint gazdaságpolitikai stratégiák kialakításához és alkalmazásához.
Ha egy országban a családból származó támogatás a hallgatók megélhetésének alapja, és az állam
részéről nem érkezik megfelelő támogatás, az a rendszer exkluzivitásának, illetve az alacsonyabb
státusú hallgatók nem megfelelő terhelésének irányába hat. Az alacsonyabb státusú hallgató forrás
hiányában vagy kiesik a felsőoktatásból (esetleg szelekció vagy önszelekció révén el sem jut addig) – a
rendszer exkluzív lesz, vagy pedig tanulmányai mellett a hiányzó források előteremtése érdekében
kereső munkát kell végeznie, ami fokozott megterhelést jelent, a tanulmányokra, a munkára és a
pihenésre szánható idő kedvezőtlen megoszlását idézi elő, végső soron pedig ezen csoport kevésbé
sikeres tanulmányi előrehaladását okozhatja.7

A hallgatók bevételei

7

A felsőoktatás szociális dimenziójáról bővebben: Csekei L. (2008): A bolognai folyamat szociális dimenziója.
Felsőoktatási Műhely, 2008/1. 28-44., Kiss L. (2012): EUROSTUDENT-felmérések – a kutatás és a fejlesztés
szolgálatában. Felsőoktatási Műhely, 2012/3.
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A havi összbevételek teljes válaszadói mintára vonatkoztatott átlagértéke 85686 Forint. Az életkor
előrehaladtával nő a rendelkezésre álló pénzösszeg mennyisége is: a legfiatalabb korcsoport tagjai, a
22 év alattiak átlag 56899 forintból, míg a legidősebbek, a 30 év felettiek átlagosan 179736 forintból
élnek havonta.
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47. ábra A válaszadók átlagos havi bevétele életkori csoportonként (Ft) (N=15165)

A szüleikkel élők hallgatók átlagbevétele kevesebb, mint a más személyekkel élőké; előbbiek havi
98951, utóbbiak havi 145490 forintos átlagbevétellel rendelkeznek.
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48. ábra A válaszadók átlagos havi bevétele aszerint, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem (Ft) (N=15156)
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Az összefüggés az életkori csoportokkal való együttes vizsgálat esetén is látható: az életkori
csoportokban való előrehaladással nő a havi átlagbevétel, de a szülőkkel lakók bevételei minden
csoportban alulmúlják a nem szülőkkel lakók bevételeit.
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49. ábra A válaszadók átlagos havi bevétele aszerint, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem, életkori csoportonként (Ft)
(N=15156)

A szülők felsőfokú iskolai végzettsége a szüleikkel lakó hallgatók esetében pozitívan befolyásolja a
hallgató havi átlagbevételét; a nem szüleikkel lakó hallgatóknál nincs ilyen összefüggés, a felsőfokú és
a nem felsőfokú végzettségű szülőkkel rendelkező csoport havi összes átlagbevétele nagyjából
megegyezik.
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50. ábra A válaszadók átlagos havi bevétele aszerint, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem, a szülők iskolai végzetsége
szerinti csoportonként (Ft) (N=15145)

A bevételek struktúrája

A felvétel adatai alapján mód nyílik arra, hogy elemezzük a hallgatók bevételeinek belső struktúráját,
az egyes fő bevételi típusok szerinti megoszlását. A fő bevételi típusokat a következőképpen
határozhatjuk meg: családtól/partnertől származó bevételek; saját munkából származó bevételek;
állami támogatásból származó bevételek; egyéb bevételek. Az elemzés során a szüleikkel élő és a
nem szüleikkel élő hallgatókat – az életkörülményekből fakadó különbségek miatt – külön kezeljük.
A szüleikkel élő hallgatók bevételeinek 53%-át teszik ki a családi transzferek. Az állami ösztöndíjak,
támogatások a teljes bevétel 14, a saját keresetből származó összegek 27, egyéb forrásból származó
összegek 6 százalékát adják.
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51. ábra Szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források szerint (N=6478)

A nem szüleikkel élő hallgatók bevételeinek belső szerkezete kissé eltérően alakul. A családi
transzferek itt a teljes bevétel felét adják; kisebb szereppel bírnak az állami juttatások is, viszont
lényegesen nagyobb, a teljes bevétel 34 százalékát kitevő rész esetükben a saját keresetből származó
jövedelem. (Fontos megjegyezni, hogy itt a teljes populációról beszélünk, ebben az arányban tehát
azok is benne foglaltatnak, akik döntően nem saját keresetükre alapozva tartják fenn magukat.)
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52. ábra Nem szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források szerint (N=9568)
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A döntően családi támogatásból élők bevételi struktúrája nem nagyban különbözik egymástól a
szülőkkel és a nem szülőkkel élő csoport között. A szülői transzferek mindkét csoportnál 80 százalék
feletti mértékben részesednek a bevételekből, a saját kereset és az állami juttatások egyenként 7-8
százalékot tesznek ki.
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53. ábra Döntően családi forrásokra támaszkodó, szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források
szerint (N=3387)
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54. ábra Döntően családi forrásokra támaszkodó, nem szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források
szerint (N=4417)
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A saját keresetre alapozó csoportnál a szülői házról történő leválás esetében a saját bevételek
nagyobb szerepét látjuk. A szülőkkel élő, de saját keresetre alapozó hallgatók 14 százalékban szülői
forrásból is fedezik kiadásaikat, az önálló háztartást vezetőknél a szülői források részaránya kisebb,
csak 11 százalékos.
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állami támogatásból
saját keresetből

79%

egyéb forrásból

55. ábra Döntően saját keresetre támaszkodó, szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források szerint
(N=1140)
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56. ábra Döntően saját keresetre támaszkodó, nem szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források
szerint (N=1862)
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A hallgatók rendszeres kiadásai

A bevételek strukturálódásához hasonlóan a hallgatói kiadások körét is részletes vizsgálat alá tudjuk
vonni. A hallgatói kiadásokat két nagy csoportra bontottuk: általános megélhetési költségekre és a
tanulmányokkal összefüggő kiadásokra. Előbbi körbe tartoznak a lakhatással, adósság-fizetéssel,
étkezéssel, közlekedéssel, egészségüggyel, szórakozással kapcsolatos kiadások, utóbbiba a
tananyagok, tankönyvek beszerzésével, a tandíjak, vizsga- és regisztrációs díjak kifizetésével, szociális
hozzájárulásokkal kapcsolatos költségek. A szülőkkel és a nem szülőkkel lakó csoportot (elsősorban a
megélhetési költségekben várható hangsúly-eltolódás miatt) itt is külön kezeljük.

8. táblázat A válaszadók kiadásai kiadási csoportok szerint – szülőkkel és nem szülőkkel élők (Ft)

lakhatás
étkezés
közlekedés
kommunikáció
egészségügy
gyermek ellátása
adósság
szociális tevékenység
egyéb megélhetés
tandíj, vizsgadíj, stb.
szociális hozzájárulás
tananyag, taneszköz
egyéb tanulmányi költség
összesen

szülőkkel
13006
17069
12647
5847
1813
210
1417
7991
8877
8165
93
1356
601
79092

nem szülőkkel
37274
27461
10785
5957
1961
1397
2951
7743
9517
7574
112
1394
452
114578

Ha a kiadások abszolút értékeit nézzük, láthatjuk, hogy a legnagyobb tételt mindkét csoportnál a
lakhatással, az étkezéssel és a közlekedéssel kapcsolatos kiadások teszik ki. A két csoport közti fő
különbség az első két kiadás-típus esetén figyelhető meg: a szüleikkel lakók havi átlagban 24 ezer
forinttal kevesebbet költenek lakhatási, és 10 ezer forinttal kevesebbet étkezéssel kapcsolatos
kiadásokra. A teljes populációt tekintve a gyermek ellátásával, adósság fizetésével, tandíjjal
kapcsolatos kiadások átlagosan nem túl magasak; természetesen, ha csak arra a körre vonatkoztatva
értelmezzük őket, akik érintettek ezekben a kiadás-típusokban, akkor lényegesen magasabb
átlagokat kapunk. (Ha például csak a tandíjfizetőket vesszük figyelembe, akkor a tandíjak átlagos havi
összege 31 ezer forintra jön ki.)
A két vizsgált csoport havi kiadásainak megoszlását a következő két ábra is jól szemlélteti. Látjuk,
hogy a lakhatás, étkezés és közlekedés kiadásai mindkét csoportnál a havi kiadások több mint felét
adják; azonban míg a szüleikkel lakóknál ez a három kiadástípus az összes havi kiadás 54, addig a nem
szülőkkel lakóknál 66 százalékát teszi ki.
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57. ábra Szüleikkel élő válaszadók kiadásainak megoszlása
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58. ábra Nem szüleikkel élő válaszadók kiadásainak megoszlása
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Pénzügyi nehézségek

Pénzügyi nehézségekről a hallgatók 28,1 százaléka számolt be (közülük komoly nehézségekkel 9
százalék küzd). A diplomás szülők gyermekei lényegesen kisebb arányban szembesülnek pénzügyi
problémákkal, mint felsőfokú végzettségű szülőkkel nem rendelkező társaik: valamilyen szintű
nehézségről 22 százalékuk számolt be, szemben a nem diplomás szülői háttérrel rendelkezők 34
százalékával.
Az egyes bevételi forrástípusokra alapozó csoportok közül az állami juttatásokból élők vannak a
legproblémásabb helyzetben: nagyon komoly, illetve komoly pénzügyi nehézségekről 40 százalékuk
számolt be – ez az arány a családi támogatásból élőknél 25, míg a saját keresetre építőknél 30
százalék.

Jelenlegi munka; munka és tanulmányok kapcsolata
Munkavégzés az aktuális félévben

Az aktuális félévben a válaszadó hallgatók 46 százaléka végzett valamilyen rendszerességgel munkát;
29 százalékuk állandó, 17 százalékuk alkalmi jelleggel dolgozott.

29%

Egész félév alatt, állandó
jelleggel
Alkalmi jelleggel

54%

Nincs
17%

59. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók (N=15722)
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Életkori csoportok szerinti bontásban láthatjuk, hogy a 25 év felettiek több mint fele már állandó
munkahellyel rendelkezik, a legfiatalabb korcsoport viszont csak 25 százalékos arányban van jelen a
munkaerő-piacon, állandó jellegű állása pedig a 22 év alattiak mindössze 7,9 százalékának van.
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80,6%
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51,3%
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60. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók életkori csoportonként (N=15722)

A tanulmányok közbeni munkavégzés értelemszerűen kihatással van a tanulmányi intenzitásra. A
félév során állandó jelleggel dolgozók körében az alacsony tanulmányi intenzitásról beszámolók 43,1
százalékban képviseltették magukat; ugyanez az arány a munkahellyel nem rendelkezők körében
mindössze 12,3 százalékos. Az alkalmi jelleggel dolgozók csoportja a tanulmányi intenzitás
tekintetében is átmenetinek tűnik: legnagyobb részük közepes intenzitással folytatja tanulmányait, az
alacsony intenzitású, illetve a magas intenzitású hallgatók részaránya a másik két csoport hasonló
arányai között helyezkedik el. A két póluson jól láthatóan két eltérő stratégiával rendelkező
csoportról van szó; az állandó jelleggel dolgozók elsősorban munkájukra koncentrálnak, míg a
munkahellyel nem rendelkezők nagyobbrészt tanulmányaikra összpontosítanak.
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61. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók tanulmányi intenzitása (N=13071)

Az állandó jelleggel dolgozók saját megítélésük szerint is elsősorban munka mellett tanulóknak
tartják magukat. Ebben a tekintetben élesen eltérnek az alkalmi jellegű munkát végzőktől, ők ugyanis
87 százalékban elsősorban olyan diákként definiálják magukat, akik tanulmányaik mellett kereső
tevékenységet is végeznek.
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Munkám mellett tanulok
Elsősorban más tevékenységet végzek (pl. gyermekgondozás), és mellette tanulok
62. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező válaszadók öndefiníciója (N=7143)

A végzett munka és a tanulmányok kapcsolata

Fontos kérdés, hogy a hallgatók munkahelye, végzett munkája mennyiben kötődik aktuális
tanulmányaikhoz. Az állandó jellegű munkát végzők és az alkalmi jelleggel dolgozók között ebből a
szempontból is különbséget fedezhetünk fel.
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Az állandó jelleggel dolgozók 52,5 százaléka valamilyen szinten jelenlegi tanulmányaihoz kapcsolható
munkát végez; mindössze 21,8 százalék azok aránya közöttük, akik tanulmányaikhoz egyáltalán nem
kötődő területen dolgoznak. Az alkalmi munkát végzők munkatevékenysége ezzel szemben
mindössze 26,6 százalékban kapcsolódik jelenlegi tanulmányaikhoz – 46,9 százalékuk teljesen más
területen van foglalkoztatva.
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63. ábra Tanulmányaikhoz kötődő munkát végzők a foglalkoztatás típusa szerint (százalék) (N=6948)

A mesterszakos hallgatók nagyobb arányban végeznek szakmai munkát, mint az alapszakra járók –
előbbiek 60, utóbbiak mindössze 38,8 százaléka dolgozik tanulmányaihoz kötődő területen (képzési
szintenként a munkát végzők százalékában); a mesterszakosok 15,4, az alapszakosok 34,9 százaléka
tanulmányaihoz egyáltalán nem kötődő munkát folytat.
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64. ábra Tanulmányaikhoz kötődő munkát végzők képzési szintek szerint (csoportonként a dolgozó hallgatók
százalékában) (N=6948)

Az életkor előrehaladtával is nő a tanulmányokkal összefüggő munkát végzők aránya: a 22 év
alattiaknál még csak 23, a 30 év feletti korcsoportban már 60 százalék a dolgozók körében azok
aránya, akik munkája és tanulmányi területe összefügg egymással.

64

30 év felett

59

26-30 év

45,5

22-25 év

38,3

22 év alatt

23
0

20

40

60

80

100

65. ábra Tanulmányaikhoz kötődő munkát végzők életkori csoportonként (csoportonként a dolgozó hallgatók
százalékában) (N=6948)

alkalmi jelleggel
dolgozik

30 év felett

állandó jelleggel
dolgozik

Az életkori csoportok és a tanulmányokhoz kötődő munka közötti összefüggés látható az alkalmi,
illetve az állandó munkát végzők csoportján belül is. Az alkalmi jelleggel dolgozók minden
korcsoportban kisebb arányban végeznek tanulmányokhoz köthető munkát, mint az állandó jelleggel
dolgozók, de az egyes foglalkoztatási típusokon belül is igaz, hogy az életkor növekedésével növekszik
azok aránya, akik munkája és tanulmányai között összefüggés van.
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66. ábra Tanulmányaikhoz kötődő munkát végzők életkori csoportonként és foglalkoztatási típusok szerint (százalék)
(N=6948)

Az aktuálisan munkahellyel rendelkező hallgatók háttere

Természetesen a tanulmányok melletti munkavégzés strukturális háttértényezőkkel is
összefüggésben lehet. A szülők iskolai végzettségét és a munkavégzést összevetve a nem diplomás
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szülőkkel rendelkezők felülreprezentáltságát látjuk az egész évben, állandó jelleggel dolgozó
hallgatók csoportjában.
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67. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók a szülők iskolai végzettsége szerint
(N=6948)

A hallgatók bevételi forrásainak megoszlása, ami részint strukturális adottság, részint saját stratégiát
is feltételez, ugyancsak erős összefüggésben van a vizsgált változóval. A saját keresetből élők
erőteljesen felül-, a családi forrásokra alapozva élők pedig erősen alulreprezentáltak az állandó
munkát végzők körében.
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68. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók a fő bevételi forrásuk szerint
(N=6577)
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Látható az összefüggés a munkavégzés és a középfok-felsőfok közti átlépés jellege között is: az
állandó munkát végzők körében a késleltetett átlépők is nagyobb arányban képviseltetik magukat,
mint a másik két csoportban, az alkalmi munkát végzők és a nem dolgozók között.
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69. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók a felsőoktatásba történő belépés
típusa szerint (N=6112)
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A nemzetközi hallgatói mobilitás

Mobil és nem mobil hallgatók

Az Európai Bizottság 2011-es közleménye szerint „a tanulási mobilitás elősegíti a szakmai, szociális és
interkulturális készségek növelését és a foglalkoztathatóságot”, így az Európai Felsőoktatási Térség
(EHEA) miniszterei megállapodtak abban, hogy 2020-ig 20 százalékra növelik a külföldi
tanulmányokat vagy képzési időszakot végző hallgatók számát. A dokumentum megállapítja, hogy bár
az EHEA nagyszabású változásokat hozott, az alapképzés-mesterfokozat-doktori fokozat struktúra
kialakítása és a minőségbiztosítási fejlesztések elősegítették az egyéni mobilitást, a külföldön szerzett
felsőoktatási végzettség elismertetése még mindig túl nehéz, az ösztöndíjak és diákhitelek
hordozhatósága korlátozott. A „vertikális” mobilitás, tehát az alapképzés, mesterfokozat és doktori
fokozat különböző országokban történő elvégzése továbbra is alacsony fokú, a kutatók Unión belüli
mozgása pedig akadályokba ütközik.
A válaszadó hallgatók 4,3 százaléka tanult már legalább egy félévet külföldi felsőoktatási
intézményben. További 31,4 százalékuk még nem végzett külföldi (rész)tanulmányokat, de azok
szerepelnek tervei között, 64,3 százalék viszont úgy nyilatkozott, hogy nem is tervez külföldi tanulást.
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31,4%
tanult
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64,3%

nem tanult és nem is tervezi

70. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek (N=16053)

Első körben a külföldi tanulmányokat végzett hallgatókat vizsgálva láthatjuk, hogy nagyrészt (67,1
százalékban) alapképzésben vettek részt a külföldi felsőoktatási intézményekben – több, esetleg
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eltérő tanulmányi szint esetében a legutóbbi kint tartózkodást alapul véve. Mesterképzésben vett
részt nagyjából egyötödük, egyéb felsőfokú képzést 7,6 százalékuk, valamilyen (nem doktori jellegű)
posztgraduális képzést 4,3 százalékuk végzett. A külföldi doktori képzésben részt vettek száma
elenyésző, de ez részben abból fakad, hogy a jelenleg Magyarországon doktori képzésben részt vevő
hallgatók nem képezték részét a vizsgálati csoportnak.
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71. ábra Külföldi tanulmányok képzési szint szerint (legutolsó alkalommal végzett tanulmányok) (N=814)

A hallgatói mobilitási célországok között Németország szerepel az első helyen, a német
intézményekben tanult hallgatók száma alapján Németország messze megelőzi a listán második
Nagy-Britanniát, valamint a harmadik Ausztriát. Kiemelendő Finnország és Hollandia, illetve a keleteurópai országok közül Lengyelország magyar hallgatók fogadásában betöltött szerepe is.
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Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek a képzési struktúrán belüli hely szerint

A képzési struktúrán belül elfoglalt hely komoly összefüggést mutat a külföldi tanulmányokkal. Ha
először a munkarendeket vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a nem nappali képzésben tanulók között a
ténylegesen megvalósult külföldi képzések aránya is kevesebb, mint a nappalisok körében, az igazán
nagy különbséget azonban a tanulmányi terveket illetően láthatjuk. Míg a nappalisok 36,7 százaléka –
legalábbis elvben – tervez külföldi tanulmányokat, addig a levelező, esti és távoktatás munkarendek
hallgatóinak mindössze 13,9 százaléka foglalkozik ilyen gondolatokkal; 82,7 százalékuk nem volt
külföldi részképzésen, és nem is tervezi, hogy egyszer megpróbálkozik vele.
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72. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek munkarendek szerint (N=16053)

Az egyes képzési szintek hallgatói között is jól kirajzolódnak a különbségek. A mesterképzésben részt
vevő hallgatók 11, a hagyományos egyetemi képzésben tanulók 9,9 százaléka tanult már külföldön; a
többi képzési szint nemzetközi tanulmányi mobilitásban érintett hallgatóinak aránya 3-4 százalék
körül alakul. Az osztatlan képzések hallgatói az alapszakosoknál valamivel nagyobb arányban mobilak,
ez mind a megvalósult, mind a tervek szintjén meglévő külföldi tanulmányok vonatkozásában
megfigyelhető.

70

hagyományos főiskolai 3,3%
hagyományos egyetemi

33,3%

9,9%

19,8%

osztatlan szakos 4,4%
mesterszakos

58,8%

21,5%

alapszakos 2,9%

tanult

70,3%

36,8%

11,0%

0%

63,3%

67,6%

32,8%
10%

20%

64,3%
30%

40%

nem tanult, de tervezi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nem tanult és nem is tervezi

73. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek képzési szintek szerint (N=16053)

Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek szociális és gazdasági háttere

A külföldi tanulmányok, illetve tanulmányi tervek természetesen nem csak a képzési struktúrában
elfoglalt hellyel hozhatók összefüggésbe, hanem társadalmi-gazdasági meghatározottságokkal is
bírnak. Ha a külföldi tanulmányokat a szülők iskolai végzettségével összefüggésben vizsgáljuk,
láthatjuk, hogy a diplomás szülők gyermekei lényegesen nagyobb arányban vettek már részt külföldi
tanulmányokon, mint a nem felsőfokú végzettségű szülői háttérrel rendelkezők, és a tervek szintjén is
jelentős az „előnyük”.
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74. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek a szülők iskolázottsága szerint (N=16032)
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Ha a már befejezett külföldi mobilitásra nincs is hatással, de a terveket mindenképpen befolyásolja a
hallgatók kényszerű vagy önként vállalt életstratégiája, elsősorban munkavégzésük, illetve az, hogy
milyen forrásból biztosítják elsődlegesen havi megélhetésüket.
A saját keresetükre alapozva élők lényegesen kisebb arányban terveznek külföldi tanulmányokat,
mint családi forrásra vagy állami juttatásokra támaszkodó társaik; utóbbi két csoport között ellenben
nem látszik éles különbség sem a ténylegesen megvalósított nemzetközi mobilitás, sem a tervek
szintjén.
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75. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek a fő bevételi forrás típusa szerint (N=14899)

Hasonló összefüggés látszik a foglalkoztatás típusa és a külföldi tanulmányok vállalása között is. Az
állandó jelleggel dolgozók valamivel nagyobb arányban vettek már részt külföldi tanulmányokon,
mint a többiek, viszont csak 19 százalékuk további terveik között szerepel külföldi képzésbe való
bekapcsolódás. Az alkalmi jelleggel végzett munka ugyanakkor nincs „megtartó” hatással – az így
dolgozók még a nem dolgozóknál is nagyobb arányban terveznek külföldi tanulmányokba kezdeni.
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76. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek a foglalkoztatás típusa szerint (N=15558)

A munkavégzésen és a megélhetési stratégián túl egyéb szociális tényezők is befolyásolják a külföldi
tanulmányokban való részvételt. Nem meglepő, hogy a gyermekkel rendelkezők kevésbé mobilak,
mint a gyermektelenek; a legalacsonyabb mobilitási hajlandóság a gyermekkel rendelkező női
hallgatókat jellemzi.
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77. ábra Külföldi tanulmányok és tanulmányi tervek és a saját gyermekkel rendelkezés (N=15552)

73

90%

100%

A külföldön szerzett kreditek elismertetése

A hallgatók által gyakorta említett probléma a külföldön szerzett kreditek hazai elismertetése.
Adataink alapján is látható, hogy a külföldi mobilitásban részt vettek mindössze 28,9 százaléka tudta
teljes mértékben elismertetni kint szerzett kreditjeit, 31 százalékuk részleges sikerrel járt, 22,8
százalékuk azonban hiába próbálta meg kinti tanulmányait beillesztetni a hazai képzési struktúrába.
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78. ábra Elismerték-e a külföldön szerzett krediteket az anyaintézményben (N=829)

A külföldi tanulmányok finanszírozása

A nemzetközi (elsősorban az európai) hallgatói mobilitás szervezésében megkérdőjelezhetetlen
szereppel bírnak az Európai Unió által finanszírozott nemzetközi ösztöndíjprogramok. A külföldi
tanulmányokat végzett magyar hallgatók 74,1 százaléka valamilyen EU-s ösztöndíjprogramban vett
részt; egyéb, a fogadó állam, vagy a magyar állam által kiírt, esetlegesen intézményi
ösztöndíjprogram keretein belül jutott külföldre 13,6 százalékuk, nem szervezett keretek között pedig
12,3 százalékuk folytatott külföldi tanulmányokat.
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79. ábra Külföldi tanulmányok ösztöndíjprogramok szerint (N=829)

A külföldi tanulmányok természetesen pénzügyi értelemben komoly pluszterhelést jelentenek a
résztvevőknek, illetve azok családjának. A kiutazó hallgatók jellemzően többféle forrást is igyekeznek
felhasználni tanulmányaik és megélhetésük finanszírozására. A legnagyobb szerepe a családi
támogatásnak van – a kiutazott hallgatók közel 75 százaléka családi támogatást is igénybe vett kint
tartózkodásához. Második legnagyobb szereppel az EU-s ösztöndíjak bírnak: a mobil hallgatók 62,4
százaléka részben (vagy egészében) ezekből finanszírozta kint tartózkodását. Komoly szerepe van a
saját korábbi megtakarításoknak, saját korábbi munkából származó bevételeknek is – ez egyben arra
is némi magyarázattal szolgálhat, miért olyan magas az alkalmi munkát végző hallgatók körében a
külföldi mobilitási tervekkel rendelkezők aránya. Viszonylag kisebb kört érintettek a magyar, illetve a
fogadó állam által fizetett „reguláris” ösztöndíjak, és ugyancsak viszonylag kevesen voltak azok is,
akik kinti munkavégzésből (is) próbálták fenntartani magukat.
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80. ábra Külföldi tanulmányok finanszírozásához felhasznált források (a mobil hallgatók százalékában)

A külföldi lét és a tanulmányok fő forrása egyértelműen az EU-s ösztöndíjak valamelyike; ez árnyalja a
fenti megállapításokat, hiszen arra utal, hogy a családi támogatás, bár jórészt elengedhetetlen a
külföldi tanulmányi mobilitáshoz, inkább kiegészítő jelleggel bír; fő finanszírozási forrást a mobil
hallgatók egyötödének jelentett.
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81. ábra Külföldi tanulmányok fő finanszírozója (N=816)
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A nemzetközi tanulmányi mobilitást gátló tényezők

A mobilitásból kimaradó hallgatók esetében érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy milyen
tényezők hátráltatják a külföldi tanulmányok vállalását. A külföldi mobilitást nem tervező hallgatók
legnagyobb része, 71,7 százaléka a külföldi tanulmányokkal összefüggő plusz pénzügyi terhet látja
komoly gátló tényezőnek; 54,2 százalékuk számára az elégtelen nyelvtudás is a mobilitás súlyos gátja.
Elsősorban (de nem kizárólag) a házastársi vagy partneri kapcsolatban élők számára komoly
probléma a külföldi tanulmányok miatti elszakadás a szeretteiktől, míg a munkahellyel rendelkezők a
fizetett munka elvesztésének veszélye miatt nem terveznek külföldi képzésben való részvételt.
A mobilitást nem tervező válaszadók 36-40 százaléka érzi komoly hátráltató tényezőnek az
információhiányt, a kreditelismertetés körüli problémákat, a nem megfelelő saját tanulmányi
teljesítményt; nagyjából hasonló arányban látják problémának a külföldi tanulmányok hazai képzési
struktúrába történő beilleszthetőségét, illetve körülbelül ugyanennyien nem éreznek magukban
szándékot, motivációt a kiutazásra.
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82. ábra A nemzetközi mobilitást nagymértékben gátló tényezők (a mobilitást nem tervezők százalékában)
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