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Garai Orsolya – Kiss László

Eurostudent V 
– magyarországi eredmények

Magyarország 2012-ben első ízben csatlakozott az Európai Bizottság támogatásával működő 
Eurostudent felsőoktatás-kutatási programhoz. A vizsgálat a felsőoktatásban részt vevő gra-
duális 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 szakkép-
zésben, szakirányú továbbképzésben, valamint doktori képzésben részt vevők a felmérés opci-
onális célcsoportjait képezték, bevonásuk nem volt kötelező a résztvevő intézmények számára. 

A vizsgálatba mind a teljes-, mind a részidős képzések hallgatói bekerültek, a hazai viszo-
nyokra adaptálva ez az előírás valamennyi munkarend (korábban tagozat) bevonását eredmé-
nyezte. A kérdőívvel mind a magyar, mind a külföldi állampolgárságú hallgatókat meg kellett 
keresni, utóbbiak közül azonban csak a fokozat-mobilitásban részt vevőket kellett lekérdezni.

A felmérés vizsgálati mintáját a Hrubos Ildikó és munkatársai által kidolgozott felsőoktatási 
intézménytipológia felhasználásával alakítottuk ki.1 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 profi lú főiskolák; 4. speciális, szűkebb 
képzési profi lú főiskolák; 5. széles profi lú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egye-
temek; 6. speciális profi lú, 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 egyete-
mek) az intézményekkel való együttműködés meghiúsulása miatt nem kerülhetett be 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 kutatás előkészítésénél 5 százalékos hallgatói mintával terveztünk, a kutatásba bekap-
csolódó intézmények adatfelvételi kritériumait, a felveendő szükséges intézményenkénti 
elemszámot ennek megfelelően, vagyis a résztvevő intézmények teljes hazai felsőoktatási 
populáción belüli arányához mérten határoztuk meg. A beérkezett válaszokat a központi 
módszertani előírásoknak megfelelően tisztítottuk. Összesen 19 375 kérdőív érkezett be; 
ezek közül nem a célcsoporthoz tartozó hallgató (a kitöltéskor külföldi ösztöndíjjal tanul; 

1  Hrubos I. (2011): Intézményi sokféleség a felsőoktatásban. Műhelytanulmányok. A felsőoktatási intézmények 
főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi me-
nedzsment. NFKK Füzetek 8. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011., és Horváth Á. (2011): Kísérlet az európai 
mapping rendszer hazai alkalmazására. Uo. 
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passzív féléven van) lekérdezése miatt 1 222, az opcionális célcsoporthoz tartozó hallgatók 
lekérdezése miatt 672 (ezeket a kérdőíveket nem töröltük, de a végső elemzésnél nem vettük 
fi gyelembe őket), válaszhiányok miatt 730, érvénytelen, komolytalan kitöltés miatt 6 kérdőívet 
nem dolgoztunk fel. A végső elemszámunk így 16 745 lett.

Életkori és nemek szerinti megoszlás

A végleges vizsgálati minta – mint azt már a módszertani bevezetőben is jeleztük – 16 745 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 fö-
lötti korosztály összességében ugyancsak nagyjából egynegyed részét alkotja a válaszadói körnek. 

A teljes minta átlagéletkora 25 év, az életkorváltozó mediánértéke 23. 

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

 22 év alatt
 22–25 között
 26–30 között
 30 fölött25,9%

46,5%

15,2%

12,4%

A mintában a női hallgatók képviselnek nagyobb részarányt: 9 155 nő és 7 591 férfi  válaszadónk 
van. A nők átlagéletkora valamivel alacsonyabb, mint a férfi aké (24,9 év szemben a 25,3 évvel).

A válaszadók és szüleik születési országuk szerint

A válaszadók többsége (95,5 százaléka) Magyarországon született, a környező országok közül 
Romániából, Szerbiából és Szlovákiából származik 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.

A válaszadók szüleit vizsgálva az apák 91,4, az anyák 91,1 százaléka született Magyaror-
szágon; a szülők között is a Romániából származók alkotják a második legnépesebb csoportot 
(az apák 2,6, az anyák 2,4 százaléka), őket a szerbiai (jugoszláviai) és szlovákiai (csehszlo-
vákiai) származásúak követik. 

A szülők iskolai végzettségét elemezve mind az apák, mind az anyák esetében a középfokú 
végzettség dominál; felsőfokú végzettséggel az apák 33, az anyák 39,1 százaléka rendelkezik. 
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A szülői család társadalmi státusát a válaszadó hallgatók zöme (72,3 százaléka) átlagosnak 
(közepesnek) tartotta; a tíz értékű skála alsó három decilisébe tartozónak a válaszadók 13,3, 
a felső három decilisbe tartozónak  a válaszadók 14,4 százaléka ítélte családját.

Saját gyermekkel rendelkezők

A válaszadók közül 1 403 fő rendelkezik saját gyermekkel. Közülük 41,5 százaléknak 1, továb-
bi mintegy 41 százaléknak 2 gyermeke van. A gyermekesek egyharmada (a teljes válaszadói 
minta 2,2 százaléka) hároméves vagy annál fi atalabb gyermeket (is) nevel.

Fogyatékkal élő és krónikus beteg hallgatók

A válaszadó  hallgatók 8 százaléka, 1 312 fő él valamilyen fogyatékkal, vagy szenved kró-
nikus 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 válaszadók 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.

A fogyatékkal élő, illetve krónikus beteg hallgatók társadalmi státusa több szempontból 
is elmarad a teljes válaszadói populációtól, például a szülők iskolai végzettségét megnézve 
azt látjuk, hogy míg azok a hallgatók, akiknek szülei legalább egy felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek, az összes válaszadó 48,9 százalékát teszik ki, addig a vizsgált csoportban ez 
az arány mindössze 43,2 százalékos. 

A fogyatékkal élők, illetve valamilyen idült betegségben szenvedők közül a legnagyobb 
arányt, 3,3 százalékot a krónikus betegek adják, 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. 2

A strukturális háttérváltozók közötti kapcsolatok

A Eurostudent nemzetközi, összehasonlító riportjának elemzési szempontjaihoz alkalmazkod-
va az elsődleges demográfi ai háttérváltozókon (nem, életkori csoport stb.) túl a magyarországi 
felmérés adatai alapján is létrehoztuk az elemzést, értelmezést segítő szocio-demográfi ai, 
illetve képzéssel kapcsolatos strukturális háttérváltozókat. Ezek a következők:

– a szülők valamelyike rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel
–  mi a válaszadó fő bevételi/megélhetési forrása

2  Az eredmények lényegében megfelelnek a fogyatékkal élő felvételizők körében mérhető aránynak. Erről bő-
vebben Bódi E. – Garai O. (2011): Előnyben részesítés a felsőoktatási felvételi eljárásban. Felsőoktatási Műhely, 
2011/1. 71–80.
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–  mennyire intenzív a hallgató tanulmányi tevékenysége
–  közvetlen volt-e az átlépés a középiskolából a felsőoktatásba, vagy volt közte megszakítás
A tanulmányi intenzitást és a középiskolából a felsőoktatásba való átlépést együttesen vizs-

gálva feltűnik, hogy a közvetlen átlépők esetében intenzívebb a tanulmányokkal eltöltött idő. 
A középiskola után legalább egy évet kihagyók körében ugyanis a magas intenzitással tanulók 
aránya mindössze 28,7 százalékos, míg a közvetlen átlépők 35,8 százaléka heti 40 óránál is 
többet  tölt tanulmányaival foglalkozva. 

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 alacsony intenzitású  közepes intenzitású  magas intenzitású

késleltetett

közvetlen

29,1%

20,1%

28,7%

35,8%

42,2%

44,1%

A tanulmányi intenzitás a bevételi forrásokkal is összefügg. Értelemszerű, hogy azok a hall-
gatók, akik döntően saját kereső munkájuk ellenértékéből élnek, nyilvánvalóan nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a kereső tevékenységre, mint a család támogatásából élő vagy állami 
juttatásokra hagyatkozó társaik. Ezért a saját keresetből élők körében jól látható, hogy alul-
reprezentált a tanulmányaikkal intenzívebben foglalkozók aránya, vagyis az alacsony inten-
zitással tanulók messze nagyobb részt képviselnek közöttük, szemben a fentebb említett két 
bevételi forrásból gazdálkodó társaiknál. 

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 alacsony intenzitású  közepes intenzitású  magas intenzitású

saját kereset

állami támogatás

család

40,7%

Bevételi forrás:

45,7%14,1% 40,2%

44,2% 15,0%

42,8%12,8% 44,5%

A bevételi források jellege ugyanakkor nem független a szülők iskolázottságától. A diplomás 
szülővel rendelkező hallgatók 58 százaléka alapozhatja elsősorban a családtól származó bevé-
telekre a megélhetését és a tanulmányait; azok körében viszont, akiknek nincsenek diplomás 
szüleik, ez az arány mindössze 45,8 százalékos. Ellenpontot a saját keresetből élő csoport 
jelent: a nem diplomás szülőkkel rendelkezők körében ők felül-, a diplomás szülőkkel ren-
delkező hallgatók között pedig alulreprezentáltak. 
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4. ábra A fő bevételi forrás és a szülők iskolázottságának összefüggése (N=15041)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bevételi forrás:   család  saját kereset 
 állami támogatás  egyéb, vegyes

felsőfokú

nem felsőfokú

58,1%

45,8%

7,9%

10,8% 19,9%

16,3% 17,7%

23,5%

A szülők iskolai végzettségének hatása abból a szempontból is megfi gyelhető, hogy mikor 
lépnek át a középfokról a felsőfokra a hallgatók: a diplomás szülőktől származó válaszadók 
csaknem 90 százaléka közvetlenül az érettségi után meg is kezdte felsőfokú tanulmányait, 
míg a nem diplomás szülővel rendelkezők kevesebb mint 80 százaléka folytatta megszakítás 
nélkül tanulmányait. 

5. ábra A belépés típusa és a szülők iskolázottságának összefüggése (N=14448)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 közvetlen  késleltetett

felsőfokú

nem felsőfokú

89,6

78,5%

10,4%

21,5%

Jelenlegi tanulmányok

Képzési szintek

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



10 EUROSTUDENT V – MAGYARORSZÁGI EREDMÉNYEK

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

 bachelor
 mester
 hagyományos főiskolai
 hagyományos egyetemi
 osztatlan

74,6%

9,5%

14,4%

0,2%
1,4%

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 válaszadók döntő többsége pedig férfi ; a többi képzési szinten 
nagyjából az átlagosnak felel meg a nemek aránya.

A strukturális háttérváltozók és a képzési szintek összefüggését vizsgálva először is ér-
demes a szülők iskolai végzettségét megnézni az egyes képzési szinteken tanuló hallgatók 
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 szem-
pontból alacsony létszámuk miatt nem érdemes külön értelmezni, kimutatható 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 végzettség aránya, addig ugyanez a mutató a mesterképzésben részt vevőknél 
már 50 százalék fölé ugrik. 

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 nincs felsőfokú végzettsége  van felsőfokú végzettsége

mester

hagyományos 
egyetemi

összesen

hagyományos főiskolai

osztatlan

bachelor

50,2%

46,4%

48,9%

72,4%

68,3%

46,1%

27,6%

31,7%

49,8%

53,6%

51,1%

53,9%
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A családi háttér különbözősége a bevételi forrásokat és a képzési szintek összefüggéseit együt-
tesen vizsgálva is kirajzolódik. A fő bevételi forrásként a család támogatását, transzfereket 
megjelölők aránya az osztatlan képzésre járók körében megközelíti a hetven százalékot – 
ugyanez az arány az alapképzésre járó hallgatóknál mindössze 52,3 százalékos. 

8. ábra A válaszadók fő bevételi forrása képzési szintek szerint (N=15053)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bevételi forrás  család  saját kereset  állami támogatás  egyéb

mester

hagyományos 
egyetemi

összesen

hagyományos főiskolai

osztatlan

bachelor

31,8% 7,3% 22,4%

28,1% 6,1% 17,9%

20,0% 9,4% 18,8%

17,6% 47,1%

8,8% 8,9% 12,9%

9,9% 18,8%

35,3%

69,3%

38,4%

48,0%

51,9%

52,3% 19,0%

Az átlépés típusát vizsgálva is az osztatlan képzések jellemzőit érdemes kiemelnünk: az összes 
válaszadó mintegy 16 százaléka megszakította legalább egy évre tanulmányait a középfokú 
és a felsőfokú tanulmányai között, az osztatlan képzések résztvevőinél ez az arány azonban 
mindössze 6,9 százalékos. 

9. ábra A felsőfokra történő belépés típusa képzési szintek szerint (N=14467)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 közvetlen átlépés  késleltetett átlépés

mester

hagyományos 
egyetemi

összesen

hagyományos főiskolai

osztatlan

bachelor

14,4%

13,5%

16,2%

7,7%

6,9%

17,9%

92,3%

93,1%

85,6%

86,5%

83,8%

82,1%

Munkarendek

A válaszadók 77 százaléka nappali munkarenden folytatja tanulmányait. Míg a nappali munka-
rendűek 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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10. ábra A válaszadók életkori csoportok szerint munkarendenként (N=16745)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 22 év alatti  22-25 között  26-30 között  30 feletti

nem nappali

összes

nappali

20,0% 29,4% 47,7%

46,5% 12,4%15,2%

11,0% 2,0%

25,9%

3,0%

32,7% 54,3%

A nemek szerinti megoszlás némileg különbözik a nappali és a részidős hallgatók csoportjai 
esetében: nappalin valamivel kiegyensúlyozottabb az arány, a részidős képzések hallgatóinak 
körében azonban a nők erősen felülreprezentáltak.

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 
egyéves kihagyással léptek át a középiskolából a felsőoktatásba. 

11. ábra A  válaszadók a  felsőoktatásba való belépés típusa szerint munkarendenként 
(N=14467)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 közvetlen átlépés  késleltetett átlépés

nem nappali

összes

nappali

42,8%

16,2%

7,8%

83,8%

57,2%

92,2%

Eltérő az egyes munkarendek hallgatói állományának szülői háttere is: a nappalisok 52,6, a rész-
idős képzésre járók mindössze 36,3 százaléka rendelkezik legalább egy diplomás szülővel. 

12. ábra A válaszadók a szülők iskolai végzettsége szerint munkarendenként (N=16723)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 nincs felsőfokú végzettsége  van felsőfokú végzettsége

nem nappali

összes

nappali

36,3%

48,9%

52,6%

51,1%

63,7%

47,4%

Az életkorból, illetve az eltérő családi háttér különbségeiből is fakad a nappalis és a nem 
nappalis hallgatók sajátos megélhetési stratégiája: a részidős képzésre járók döntő többsé-
ge a maga keresetére alapozza a megélhetését, míg a nappalisok több mint 60 százaléka 
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elsősorban a családtól érkező pénzügyi támogatásokból és egyéb családi transzferekből 
tartja fenn magát. 

13. ábra A válaszadók a fő bevételi forrás szerint munkarendenként (N=15050)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bevételi forrás  család  saját kereset  állami támogatás  egyéb

nem nappali

összes

nappali

56,3% 2,7% 22,4%

20,0% 18,8%9,4%

11,4% 17,7%

51,9%

18,6%

61,6% 9,3%

Idegennyelv-tudás

Nem kifejezetten az iskolarendszerű tanulmányokkal függ össze, de jól jellemzi a hallgatók 
tanulmányi helyzetét idegen nyelvi ismereteik szintje. A nyelvtudás – illetve annak objekti-
vált igazolása, a nyelvvizsga-bizonyítvány – a tanulmányok befejezésének egyik igen fontos 
feltétele. A nyelvvizsga-bizonyítvány hiányában diplomájukat kézhez nem kapó hallgatók 
száma képzési területenként és iskolatípusonként eltérő ugyan, de arányuk összességében 
évről évre jelentős súlyt képvisel. 3

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók nyelvtudása elsősorban az angol nyelvre korláto-
zódik. Saját bevallásuk szerint 22,2 százalékuk jól ismeri, további 74,8 százalékuk ismeri 
ezt 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.

A válaszadó hallgatók 52 százaléka egy, további 17 százaléka kettő vagy több idegen 
nyelvet ismer jól. 31 százalékuknak viszont egy idegen nyelvből sem elegendő a nyelv-
tudása – a megfelelő nyelvi kompetenciák hiánya tehát a hallgatók közel egyharmadánál 
valószínűsíthető. 

3  A nyelvvizsga hiánya okozta kilépési problémákról: Nándori E. (2010): Átmenet a felsőoktatásból a munkaerő-
piacra. In Garai O. et al. (szerk.): Frissdiplomások 2010. Budapest, Educatio Nonprofi t Kft. 193–202.
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14. ábra Jól ismert idegen nyelvek száma a válaszadók körében  (N=16723)

 0 idegen nyelv
 1 idegen nyelv
 2 vagy több idegen nyelv

30,4%

52,2%

17,4%

További tanulmányi tervek

A Eurostudent-kutatás egyik fontos eleme a hallgatók további tanulmányi terveinek vizsgálata. 
A válaszadók 46 százaléka jelenlegi tanulmányai befejeztével 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.

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

 igen, egy éven belül
 igen, egy éven túl
 nem
 még nem tudja

45,6%

9,3%

19,8%

25,4%

A továbbtanulni vágyók döntő többsége (75,8 százaléka) Magyarországon szeretné folytatni 
tanulmányait; a külföldi tanulmányokon gondolkodók aránya 10 százalék, míg 14 százalék 
nem döntött még ebben a kérdésben. Azok, akik egy éven túl tervezik, hogy továbbtanulnak, 
a jelenlegi tanulmányaikat követő egy évben jellemzően a munkaerőpiacon szeretnének érvé-
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nyesülni, 22 százalékuk jelenlegi munkáját folytatná, 57 százalékuk új vagy első munkahelyet 
keresne, míg 3 százalékuk saját vállalkozást szeretne kezdeni.

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 százalékuk valamikor a későbbiekben tervez továbbtanulást. Ez 
nagyjából egybevág a Diplomás Pályakövetési Rendszer korábbi felvételeinek adataival, ame-
lyek szerint 60 százalék körül mozog a (mesterszakos) továbbtanulást tervező alapszakosok 
részaránya.4

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

 igen, egy éven belül
 igen, egy éven túl
 nem
 még nem tudja

50%

9%

15%

26%

A mesterszakosok körében ennél lényegesen alacsonyabb a továbbtanulás iránti igény: a vég-
zést 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.

Tanulmányi életút

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. A felsőoktatásba belépés kezdete és 
az első végzettség megszerzése között a válaszadók 7,2 százaléka, közel 1 100 fő szakította 
meg tanulmányait legalább egy év időtartamra. Ebben a tekintetben a férfi ak felülreprezen-
táltak, mert míg a kutatásban való részvételük 45 százalék, a tanulmányaikat megszakító 
férfi ak aránya 50,9 százalék. 

4  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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A tanulmányaikat a 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.

Felsőfokú tanulmányai megkezdése előtt a válaszadók 33 százaléka rendelkezett már va-
lamilyen fokú munkatapasztalattal; 15 százalékuk főmunkaidejű, tartós munkaviszonyban 
állt, 18 százalékuk részmunkaidőben vagy alkalmi jelleggel dolgozott. A további mintegy 
kétharmad a munkaerőpiacon szerzett tapasztalatok nélkül lépett a felsőoktatásba.

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

 tartós munkaviszony
 rövidebb munkaviszony/részmunkaidő
 nem dolgozott15,3%

17,5%

67,1%

Értelemszerűen a legnagyobb részt a fi atalabb korosztályok képviselői léptek be a felsőokta-
tásba  a korábban megszerzett munkatapasztalat nélkül, láthatjuk azonban, hogy több mint 
20 százalékban a legfi atalabb, a 22 év alatti korcsoportba tartozók is dolgoztak már felsőfokú 
tanulmányaik megkezdése előtt.

A fő bevételi forrásokat elemezve kitűnik, hogy a döntően saját keresetre alapozók jel-
lemzően a munkaerőpiacról térnek vissza az oktatásba, amikor megkezdik felsőfokú tanul-
mányaikat. Az elsősorban családi támogatásból vagy állami forrásokból élő hallgatók zöme 
(mintegy háromnegyede) nem dolgozott a felsőoktatásba történő belépését megelőzően. Ter-
mészetesen az átlépéssel is szoros kapcsolatban áll a vizsgált kérdés: a megszakítással átlé-
pők 75 százaléka dolgozott már, mielőtt elkezdte felsőfokú tanulmányait, míg a közvetlen 
átlépőknél épp fordított ez az arány, háromnegyedük munkaerő-piaci tapasztalatok nélkül 
érkezett a felsőoktatásba. 
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18. ábra A felsőoktatásba történő belépés előtt munkahellyel rendelkező és nem rendelkező 
válaszadók a fő bevételi forrás szerinti típusonként (N=14935)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 tartós munkaviszony  rövidebb munkaviszony/részmunkaidő  nem dolgozott

saját kereset

család

állami támogatás

16,9%

17,2%

19,1%

bevételi forrás

6,5% 76,3%

36,6% 46,5%

6,5% 74,4%

Lakáskörülmények

A válaszadók 44 százaléka a szüleivel lakik. Ez a viszonylag magas arány jól mutatja azt az 
élethelyzetet, amelyet legjobban a posztadoleszcencia kifejezéssel lehet illetni.5 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 lak-
nak a tanulmányaik végzése alatt. 

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

 szülők
 partner/gyerek
 egyéb személyekkel
 egyedül

43,6%

18,7%

31,4%

6,3%

A férfi ak esetében a szülőkkel lakók aránya magasabb, míg a partnerrel/gyermekkel élők 
aránya alacsonyabb, mint a nőknél; illetve valamivel nagyobb a tanulmányaik alatt egyedül 
lakó férfi ak aránya is a mintában, mint az ugyanilyen jellemzőkkel bíró nőké. 

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 szülők  partner/gyerek  egyéb személyekkel  egyedül

férfi 

nő

14,5%

22,1%

46,8% 31,4% 7,3%

41,0% 31,4% 5,5%

Ha az életkori csoportokat nézzük, szintén jól láthatjuk az „önállóvá válás, a szülői házról 
való leszakadás” időbeli kitolódását. 30 éves koruk 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. 

21. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt életkori csopor-
tonként (N=16210)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 szülők  partner/gyerek  egyéb személyekkel  egyedül

26-30 között

22 év alatti

22-25 között

30 feletti

25,8% 20,7% 10,4%

42,0% 4,1%

10,4% 36,6% 4,8%

4,3% 11,1%

48,2%

43,1%

49,5%

15,8% 68,7%

4,4%

A szülők felsőfokú végzettsége is összefüggést mutat a jelenlegi „lakótársakkal”. A diplomá-
val rendelkező szülők gyermekei nagyobb arányban laknak szüleikkel, mint a nem diplomás 
szülők leszármazottai, míg utóbbiak körében a partnerrel élők aránya haladja meg jelentősen 
a diplomás szülők gyermekeinek körében mérhető értéket. 

22. ábra Válaszadók aszerint, hogy kikkel laknak együtt tanulmányaik alatt a szülők iskolá-
zottsága szerinti csoportonként (N=16186)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 szülők  partner/gyerek  egyéb személyekkel  egyedül

nem felsőfokú

felsőfokú

22,3%

15,1%

42,1% 30,2% 5,4%

45,2% 32,6% 7,2%
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Egyértelmű összefüggés mindazonáltal nincs a lakhatás jellege és a fő megélhetési, bevéte-
li 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, lakóhely-települése és a tanulmányok helyszíne közötti 
távolságból fakadhat.) A család támogatásából élők aránya a szülőkkel együtt lakóknál ugyan-
akkor „mindössze” 52,3 százalékos. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a szülőkről való leválás 
szakaszosan, több lépcsőben megy végbe, amely „lépcsők” nem is feltétlenül épülnek egymásra. 
A nem szüleikkel élők közel kétharmada még a szülei segítségével él meg, míg a szülőkkel lakók 
közel fele már nem kizárólag ezt a „megélhetési forrást” használja fel költségei fedezéséhez.

A válaszadók egyötöde, valamivel több mint 3 300 fő lakik tanulmányai folyamán kollé-
giumban. A kollégistákat életkori csoportok szerint vizsgálva a fi atalabb generációk domi-
nanciája rajzolódik ki, a 25 év feletti csoportban már alulreprezentáltak a kollégiumban lakó 
hallgatók. Itt is látjuk, hogy több lépcsőben megy végbe a szülőkről való leválás. A hallgatók 
sok esetben azért laknak kollégiumban – mint ahogy azt fentebb az „egyéb személyekkel 
történő együttélésnél” is jeleztük –, mert ezt indokolja a szülői ház helye és a tanulmányok 
helyszíne közötti távolság; a bevételi források között azonban a kollégisták 60,6 százalékánál 
továbbra is a családtól érkező pénzügyi és egyéb transzferek dominálnak.

A felsőoktatás „szociális dimenziója”

A „szociális dimenzió” már a 2001-es prágai miniszteri találkozó óta központi eleme a bo-
lognai folyamat gondolatkörének; az „erős szociális dimenzió” egyenlő hozzáférést biztosít 
a felsőoktatáshoz, hozzájárul az egyéni életesélyek javításához, a tehetséggondozáshoz, a fog-
lalkoztathatósághoz, és ily módon a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődést is segíti. 
A bolognai folyamattal kapcsolatos legújabb dokumentumokból kiderül, hogy azzal együtt, 
hogy fontos a felsőoktatásban részt vevők számának növekedése, egyre hangsúlyosabbá válik 
az a kérdés is, 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 te-
rületeken fejti ki hatását.

A hallgatók bevételei

A havi összbevételek teljes válaszadói mintára vonatkoztatott átlagértéke 85 686 forint. Az 
életkor előrehaladtával nő a rendelkezésre álló pénzösszeg mennyisége is: a legfi atalabb kor-
csoport tagjai, a 22 év alattiak átlag 56 899 forintból, míg a legidősebbek, a 30 év felettiek 
átlagosan 179 736 forintból élnek havonta. A szüleikkel élő hallgatók átlagbevétele kevesebb, 
mint a más személyekkel élőké; előbbiek havi 98 951, utóbbiak havi 145 490 forintos átlag-
bevétellel rendelkeznek. 

Az összefüggés az életkori csoportok együttes vizsgálata esetén is látható: az életkor elő-
rehaladásával nő a havi átlagbevétel, de a szülőkkel lakók bevételei minden csoportban alul-
múlják a nem szülőkkel lakók bevételeit. 
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23. ábra A válaszadók átlagos havi bevétele aszerint, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem, élet-
kori csoportonként (Ft) (N=15156)

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

 nem szülőkkel élők  szülőkkel élők

30 év felett

26-30 év

22-25 év
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219 483

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 kö-
vetkezőképpen 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 százalékát teszik ki a családi transzferek. Az 
állami ösztöndíjak, támogatások a teljes bevétel 14 százalékát adják, saját maguk 27 száza-
léknyi összeget keresnek meg, egyéb forrásból pedig 6 százalék származik. 

24. ábra Szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása a bevételi források szerint (N=6478)

 családtól/partnertől
 állami támogatásból
 saját keresetből
 egyéb forrásból

27,1%

5,7%

53,2%

14,1%

A nem a szüleikkel élő hallgatók bevételeinek belső szerkezete kissé eltérően alakul. A családi 
transzferek itt a teljes bevétel felét adják; ennél kisebb szereppel bírnak az állami juttatások 
is, viszont lényegesen nagyobb, a teljes bevétel 34 százalékát kitevő rész esetükben a saját 
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keresetből származó jövedelem. (Fontos megjegyezni, hogy itt a teljes populációról beszé-
lünk, ebben az arányban tehát azok is benne foglaltatnak, akik döntően nem saját keresetükre 
alapozva tartják fenn magukat.)

25. ábra Nem a szüleikkel élő hallgatók bevételeinek megoszlása bevételi források szerint 
(N=9568)

 családtól/partnertől
 állami támogatásból
 saját keresetből
 egyéb forrásból

34,3%

6,4%

49,5%

9,8%

A döntően családi támogatásból élők bevételi struktúrája nem nagyon különbözik egymástól 
a szülőkkel és a nem szülőkkel élő csoport között. A szülői transzferek mindkét csoportnál 80 
százalék feletti mértékben részesítik a bevételekből a hallgatókat, a saját kereset és az állami 
juttatások egyenként 7-8 százalékot tesznek ki. A saját keresetre alapozó csoportnál a szülői 
házról történő leválás esetében nagyobb a szerepe a saját bevételeknek. A szülőkkel élő, de 
saját keresetre hagyatkozó hallgatók 14 százalékban szülői forrásból is fedezik kiadásaikat, 
az önálló háztartást vezetőknél a szülői források részaránya kisebb, csak 11 százalékos.

A hallgatók rendszeres kiadásai

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

Ha a kiadások abszolút értékét nézzük, láthatjuk, hogy a legnagyobb tételt mindkét cso-
portnál a lakhatással, az étkezéssel és a közlekedéssel kapcsolatos kiadások teszik ki. A két 
csoport közti fő különbség az első két kiadástípus esetén fi gyelhető 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, az adós-
ság kifi zetésével, tandíjjal kapcsolatos kiadások átlagosan nem túl magasak; természetesen, 
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ha csak arra a körre vonatkoztatva értelmezzük őket, akik érintettek ezekben a kiadástípusok-
ban, akkor lényegesen magasabb átlagokat kapunk. (Ha például csak a tandíjfi zetőket vesszük 
fi gyelembe, 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 költségei 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. 

26. ábra Szüleikkel élő válaszadók kiadásainak megoszlása

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

16,4%

16,0%
7,4%

10,1%

11,2%

10,3%

21,6%

2,3%
0,3%

1,8%

0,1%
1,7% 0,8%

27. ábra Nem szüleikkel élő válaszadók kiadásainak megoszlása

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

32,5%
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1,2%
2,6%

0,1%
1,2% 0,4%
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Munkavégzés az aktuális félévben

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

28. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók 
(N=15722)

 egész félév alatt, állandó jelleggel
 alkalmi jelleggel
 nincs

29,2%

54,3%

16,5%

Életkori csoportok szerinti bontásban láthatjuk, hogy a 25 év felettiek több mint fele már 
állandó munkahellyel rendelkezik, a legfi atalabb korcsoport viszont csak 25 százalékos arány-
ban van jelen a munkaerőpiacon, állandó jellegű állása pedig a 22 év alattiak mindössze 7,9 
százalékának van.  

29. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók életkori 
csoportonként (N=15722)
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19,4% 61,3%

7,9% 75,0%

26–30 között

30 feletti

22–25 között

22 év alatti

6,7%

A tanulmányok közbeni munkavégzés értelemszerűen kihatással van a tanulmányok végzé-
sének intenzitására. A félév során állandó jelleggel dolgozók körében az alacsony tanulmányi 
intenzitásról beszámoló hallgatók 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 
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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 rendel-
kezők nagyobbrészt tanulmányaikra összpontosítanak. 

30. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező és nem rendelkező válaszadók tanul-
mányi intenzitása (N=13071)
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alkalmi jelleggel

nincs

48,5%

41,9%

43,8%
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Az állandó jelleggel dolgozók saját megítélésük szerint is elsősorban munka mellett tanulók-
nak tartják magukat. Ebben a tekintetben élesen eltérnek az alkalmi jellegű munkát végzőktől, 
ők ugyanis 87 százalékban elsősorban olyan diákként defi niálják magukat, akik tanulmányaik 
mellett kereső tevékenységet is végeznek. 

31. ábra Az aktuális félévben munkahellyel rendelkező válaszadók öndefi níciója (N=7143)
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 elsősorban diák vagyok, és mellette más tevékenységeket is végzek  munkám mellett tanulok 
 elsősorban más tevékenységet végzek (pl. gyermekgondozás), és mellette tanulok

alkalmi jelleggel

állandó jelleggel

10,3%

72,9%

87,4%
2,3%

23,8% 3,3%

A végzett munka és a tanulmányok kapcsolata

Fontos kérdés, hogy a hallgatók munkahelye, végzett munkája mennyiben kötődik aktuális 
tanulmányaikhoz. Az állandó jelleggel munkát végzők és az alkalmi dolgozók között ebből 
a szempontból is különbséget fedezhetünk fel. Az előbbiek 52,5 százaléka valamilyen szinten 
a jelenlegi tanulmányaihoz kapcsolódó munkát végez; mindössze 21,8 százalék azoknak az 
aránya közülük, akik tanulmányaikhoz egyáltalán nem kötődő területen dolgoznak. Az alkal-
mi munkát végzők munkatevékenysége ezzel szemben mindössze 26,6 százalékban köthető 
jelenlegi tanulmányaikhoz – 46,9 százalékuk teljesen más területen talált magának munkát. 

A mesterszakos hallgatók nagyobb arányban végeznek szakmai munkát, mint az alapszak-
ra járók – előbbiek 60, utóbbiak mindössze 38,8 százaléka dolgozik tanulmányaihoz kötődő 
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területen (képzési szintenként a munkát végzők százalékában); a mesterszakosok 15,4, az 
alapszakosok 34,9 százaléka tanulmányaihoz egyáltalán nem kapcsolódó munkát folytat. 

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, akiknek a munkája és tanulmányi területe szorosan kapcsolódik egymással. 
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 a tanulmányaikhoz köthető munkát, mint 
az állandó jelleggel munkát végzők, de az egyes foglalkoztatási típusokon belül is igaz, hogy 
az életkor növekedésével növekszik azok aránya, akiknek a munkája összefügg a végzett 
tanulmányokkal. 

32. ábra Tanulmányaikhoz kötődő munkát végzők életkori csoportonként és foglalkoztatási 
típusok szerint (százalék) (N=6948)
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Kiss László

A nemzetközi hallgatói mobilitás 
strukturális és társadalmi-gazdasági 
háttértényezőiről 

A nemzetközi hallgatói mobilitás egyéni és társadalmi szintű pozitív hatásai közül a témával 
foglalkozó tanulmányok elsősorban a kiválóság támogatását, a szakmai felkészülési lehető-
ségek javítását, az elitképzés megalapozását (Lajos, 2005), az egyéni szintű szakmai és gya-
korlati karrierépítés segítését (Hrubos, 2005), a munkaerő-piaci integráció megkönnyítését 
(Kasza, 2010, Teichler, 2011) emelik ki. 

A nemzetközi hallgatói mobilitás és a képzési struktúra összefüggései viszonylag jól meg-
ragadhatóak. A képzési struktúrában vertikálisan (képzési szintek) és horizontálisan (képzési 
területek, munkarendek) máshol elhelyezkedők nemzetközi mobilitási arányszámai külön-
böznek egymástól. A képzési szintek közötti aránybeli eltérésekre a különféle orientáción, 
motiváción túl a felsőoktatásban eltöltött évek száma is magyarázatot ad. A hallgatók körében 
felvett nemzetközi mobilitási vizsgálatok egyik sajátossága, hogy az adott időpillanatban 
mindig csak a már befejezett mobilitást mérik, a hallgatóknak a felsőoktatásban eltöltött évei 
alatt „befejezett mobilitását” nem tudják megragadni. (Teichler, 2011)

Az egyes képzési területek eltérő nemzetközi mobilitási arányszámainak is lehet strukturá-
lis oka: bizonyos területeken erőteljesebbek az intézmények nemzetközi kapcsolatai, erősebb 
a nemzetközi orientáció, máshol kevésbé jellemzőek az országhatárokon átívelő kapcsolatok; 
a hallgatók orientáltsága is eltérhet egymástól, egyes területeken fontosnak számít a külföldi 
tapasztalat, máshol „hallgatói szemmel” nem érzékelhető a külföldi résztanulmányok pozitív 
hozadéka. (Tót, 2005) 

A képzési struktúrából fakadó mobilitási arányszám különbségein túl természetesen szem 
előtt kell tartanunk, hogy a nemzetközi hallgatói mobilitásba történő bekapcsolódásnak, a be-
kapcsolódás,  illetve a részvétel esélyének komoly társadalmi háttértényezői, meghatározói 
is vannak; ezek egyrészt a szülői család helyzetéből, státusából, másrészt a saját társadal-
mi-gazdasági szituációból (kereső munkavégzés, saját családdal, gyermekkel rendelkezés, 
egészségi állapot stb.) is fakadhatnak.

Tanulmányunkban arra próbálunk meg választ keresni, hogy milyen a képzési struktúrából 
és a társadalmi-gazdasági szituációból fakadó esélykülönbségek együttes működése. Erősítik 
egymást a különböző hatások, függetlenek egymástól, vagy éppenséggel egymás ellen hatnak. 



28 A NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁS STRUKTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HÁTTÉRTÉNYEZŐIRŐL 

A nemzetközi hallgatói mobilitás és a képzési struktúrában 
elfoglalt hely

A Eurostudent V felmérés adatai szerint a magyar felsőoktatás hallgatóinak 4,3 százaléka ta-
nult legalább egy félévet külföldi felsőoktatási intézményben. Az egyes képzési szintek között 
igen jelentős eltérések mutatkoznak: a legnagyobb mobilitási arány a mesterképzés résztve-
vőinek körében mérhető, itt messze felülreprezentáltak, 11 százalékot tesznek ki a külföldi 
résztanulmányokat végzettek. A kifutó jellegű hagyományos egyetemi és főiskolai képzéseket 
nem számítva ez az arány mind az alapképzésben részt vevőkénél (2,9 százalék), mind az 
osztatlan képzésben (jogászképzés, orvosképzés, egyes művészeti szakok stb.) tanulókénál 
(4,4 százalék) jóval magasabb.1 

1. ábra Külföldi tanulmányokat végzett, illetve azt tervező és nem tervező hallgatók; minden 
munkarend és fi nanszírozási forma (N=16053)2
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Ha nem csak a befejezett mobilitást, hanem a jövőbeli mobilitási terveket is megvizsgáljuk, 
a fenti különbségek eltűnnek: az alapképzésben, valamint az osztatlan képzésben részt ve-
vők igen nagy százalékban (32,8, illetve 36,8) szeretnének külföldi tanulmányokat folytatni 
a későbbiekben; a mesterképzésben tanulóknak viszont mindössze 21,5 százaléka tervezi 
ugyanezt. Bár a tervek megvalósulása természetesen nyilván messze nem jelent száz százalé-
kot, összességében nézve megállapítható, hogy a hallgatók mintegy 64-65 százaléka „teljesen 
immobil” – nem volt külföldön, és nem is tervez külföldi tanulmányokat. Érdekes, hogy 
arányuk éppenséggel a mesterképzésben a legnagyobb, meghaladja a kétharmadot. 

1   Az első bolognai típusú alapszakok 2004-ben és 2005-ben indultak, ekkor még csak kísérleti jelleggel; a teljes 
átállás a következő évben, 2006-ban valósult meg, amikor is több mint 76 ezer hallgató kezdte meg alapszakos 
tanulmányait. A bolognai rendszer második szintjét képező mesterszakok némi késéssel követték az alapszakok 
indulását. 2007-ben még csak mintegy ötszáz fő, 2008-ban valamivel több, mint négyezer hallgató kezdte meg 
mesterképzésben tanulmányait. Bár 2006 után hagyományos egyetemi és főiskolai képzések már nem indultak, 
ezek hallgatói kifutó jelleggel még mindig jelen vannak a magyar felsőoktatásban. (Kiss–Veroszta, 2011)

2   Valamennyi ábra adatainak forrása: Eurostudent V magyarországi felmérés, 2013. Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofi t Kft.
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2. ábra Külföldi tanulmányokat végzett, azt tervező és nem tervező hallgatók képzési területek 
szerint (N=15818)
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Ha a nemzetközi hallgatói mobilitás képzési területek szerinti arányát vizsgáljuk, a bölcsé-
szettudomány, a gazdaságtudományok, valamint a társadalomtudomány területek kiemelke-
dését láthatjuk. A megvalósult, „befejezett” hallgatói mobilitás tekintetében az informatika, 
a közigazgatási, rendészeti és katonai, az orvos- és egészségtudományi, valamint a pedagó-
gusképzés területek zárják a sort. A mobilitási tervek szintjén némiképp változik a helyzet: 
a legnagyobb arányban a művészeti, művészetközvetítési képzések hallgatói kívánkoznak 
külföldre, de sokan akarnak külföldi tanulmányokat végezni a természettudományi terü-
letről is. A közigazgatási, rendészeti és katonai, a jogi, valamint a pedagógusképzési terület 
hallgatói ezzel szemben kifejezetten alacsony százalékban szándékoznak külföldön tanulni 
– összességében ez a három terület az, amely a legnagyobb arányú teljesen immobil (külföldi 
tervekkel még csak nem is rendelkező) hallgatót tudhatja a magáénak. 
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A nemzetközi hallgatói mobilitás társadalmi háttértényezői

A hallgatók társadalmi-gazdasági státusát a Eurostudent adatai alapján három változóval 
operacionalizálhatjuk: a szülők iskolai végzettségével,3 a hallgatók havi bevételeinek összegé-
vel, valamint a hallgatók szubjektív, családjuk társadalmi státusára vonatkozó megítélésével. 

A szülők iskolai végzettsége erősen befolyásolja a nemzetközi hallgatói mobilitásba való 
bekapcsolódás esélyét. A legalább egy diplomás szülővel rendelkező hallgatók körében 
6,2 százalékos a mobilitásban részt vettek aránya, szemben a nem diplomás szülőkkel ren-
delkezők 2,5 százalékával. A különbségek a tervek szintjén is feltűnőek: a diplomás szülő(k) 
gyerekei mintegy tíz százalékkal nagyobb arányban tervezik a külföldi tanulmányok végzését, 
mint a többiek. 

3. ábra Külföldi tanulmányokat végzett, azt tervező és nem tervező hallgatók a szülők iskolai 
végzettsége szerint (N=16032)
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A hallgatók havi összbevételeinek vizsgálata már nem mutat a fentihez hasonló lineáris ösz-
szefüggést. A külföldi tanulmányokban részt vett hallgatók havi bevétele ugyan magasabb az 
átlagnál, és magasabb mindkét másik csoporténál (a mobilitást tervezőknél és az immobilak-
nál) is, de átlag feletti bevétellel rendelkeznek a teljesen immobil hallgatók is; a legkevesebb 
átlagbevételt a mobilitásban még részt nem vett, de azt tervező hallgatók körében mértük. 

4. ábra Külföldi tanulmányokat végzett, azt tervező és nem tervező hallgatók havi összbevé-
tele (Forint) (N=12597)
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3  A szülők iskolai végzettségét kétértékű változóként kezeltük – felsőfokú; nem felsőfokú. Felsőfokúnak akkor 
tekintettük a szülők végzettségét, ha legalább egy szülő rendelkezik diplomával. 



31A NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁS STRUKTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HÁTTÉRTÉNYEZŐIRŐL 

A hallgatók által szubjektíve megítélt családi társadalmi státus a szülők iskolai végzettségé-
hez hasonlóan ugyancsak lineáris összefüggést mutat a mobilitásba való bekapcsolódással. 
A magas társadalmi státusúak mind a befejezett mobilitás, mind a mobilitási tervek mutatóit 
tekintve kiemelkednek, a sort mindkét mutató esetében az alacsony társadalmi státusú csa-
ládok gyermekei zárják. 

5. ábra Külföldi tanulmányokat végzett, azt tervező és nem tervező hallgatók a szubjektíve 
megítélt családi társadalmi státus szerint (N=15424)
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A szubjektív ítéleten alapuló társadalmi státus és a szülők iskolai végzettségének mobilitásra 
gyakorolt együttes hatásának elemzése érdekes eredményre vezet. Első ránézésre is látható, 
hogy a linearitás az egyes társadalmi státusok és az iskolai végzettséghez köthető csoportok 
együttes kezelése esetében felbomlik. A nem felsőfokú végzettségű, legmagasabb társadalmi 
státusba sorolt családok gyermekei az összes többi csoportnál kisebb arányban vettek részt 
a kérdezés pillanatáig nemzetközi hallgatói mobilitásban. A diplomás és a nem diplomás 
szülők gyermekeinek nemzetközi mobilitási mutatói ebből következően a legnagyobb mér-
tékben a legmagasabb társadalmi státusú csoportban térnek el egymástól. A magas társadalmi 
státusú, de nem diplomás családokból származó hallgatók mindössze 1,6 százalékban vettek 
részt a kérdezés pillanatáig nemzetközi hallgatói mobilitásban – az ugyanezen társadalmi 
státuscsoport diplomás családjaiból érkezők mutatója ezzel szemben 8,3 százalék. A diplomás 
és nem diplomás családok közötti különbségek a mobilitási mutatók tekintetében a legala-
csonyabb társadalmi státusú csoportnál a legkisebbek. A mobilitási tervek esetében sem 
maradnak meg a lineáris összefüggések: a közepes társadalmi státusú, felsőfokú végzettségű 
szülővel rendelkező családokból érkezők nagyobb arányban számolnak be mobilitási tervek-
ről, mint a legmagasabb státusú, azonos iskolázottsági hátterű csoport tagjai. 

A havi bevételek és a mobilitásba való bekapcsolódás összefüggése a szülők iskolai vég-
zettségének, illetve a családi társadalmi státusnak fi gyelembe vételével sem válik lineárissá. 
A nem felsőfokú végzettségű szülők immobil gyerekei nagyobb bevétellel rendelkeznek, mint 
a mobilitást tervezők vagy az abban már részt vettek, a mobilitást tervezők pedig mindkét 
szülői iskolázottsági csoportot nézve kisebb jövedelemről számoltak be, mint azok, akik nem 
kívánnak külföldi résztanulmányokba kezdeni. Hasonló a helyzet a társadalmi státusok ese-
tében is: a legkevesebb jövedelemmel minden csoportban azok rendelkeznek, akiknek tervei 
között szerepel a külföldön való tanulás. 
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6. ábra Külföldi tanulmányokat végzett, azt tervező és nem tervező hallgatók havi összbevé-
tele a szülők iskolai végzettsége szerint (N=12589)
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Az eredmények alapján óvatosan megfogalmazhatjuk, hogy bár a nemzetközi hallgatói mobilitásba 
való bekapcsolódás ugyan összefüggésbe hozható a hallgatók anyagi viszonyaival – ezt jelzi, hogy 
a mobilitásban már részt vettek összességében magasabb havi átlagbevétellel rendelkeznek, mint 
a többiek –, a külföldi tanulmányok elkezdése mégsem elsősorban pénzkérdés. A legerőteljeseb-
ben a család, a szülők iskolázottsága és a mobilitás között mutatható ki kapcsolat; a legjobb és 
a közepes társadalmi státusú családok esetében egyértelműen meghatározó a szülők iskolázottsági 
szintje, a legalacsonyabb státusba sorolt családoknál azonban enyhébb ez a hatás, itt a státuscso-
porton belül relatíve kisebb a nem felsőfokú végzettségű szülővel rendelkezők hátránya. 

A társadalmi-gazdasági státus és a képzési struktúrában 
elfoglalt hely együttes hatása

A felsőoktatási térben elfoglalt hely és a társadalmi háttér nem független egymástól. A felsőok-
tatás egyes horizontális szegmenseinek társadalmi háttérkülönbségeit a szakválasztás és a beju-
tások kapcsán egy korábbi munkánkban már bemutattuk. Arra a megállapításra jutottunk, hogy 
a felsőoktatás alapképzésében léteznek olyan, úgymond „alacsony státusú” szakok, amelyekre 
a szokásosnál könnyebb bekerülni, és jellemzően minőségét tekintve alacsonyabban iskol ázott, 
összességében gyengébb teljesítményt nyújtó, és ami a mostani vizsgálatunk szempontjából fontos, 
az átlagosnál alacsonyabb társadalmi státusú hallgatói kört tudhatnak magukénak. (Kiss, 2013)
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Ha a képzési szinteket és a szülők iskolai végzettségét együttesen vizsgáljuk, azt láthatjuk, 
hogy az alapképzések és a mesterképzések hallgatóinál erőteljes a felsőfokú végzettségű 
szülővel rendelkezők túlsúlya a nemzetközi mobilitásban részt vettek körében, az osztatlan 
képzések esetében azonban ez az összefüggés gyengébb. Az osztatlan képzések hallgatói 
között tehát mintha nem számítana annyira a szülők iskolázottsági háttere a nemzetközi mo-
bilitásba való bekapcsolódás terén. 

Ha megnézzük az egyes képzési szintek hallgatóinak megoszlását a szülők iskolai végzett-
sége szerint, érdekes megállapításra juthatunk. Ebből a szempontból – a kis létszámú, ezért 
most külön nem is elemzett hagyományos főiskolai képzéseket nem számítva – az osztatlan 
képzések hallgatói állománya a leghomogénebb, a nem diplomás szülővel rendelkezők ezen 
képzési szint hallgatóinak mindössze 31,7 százalékát teszik ki. A nem diplomás szülők gyer-
mekei a legnagyobb arányban (a hagyományos egyetemi képzést ugyancsak kis létszáma miatt 
nem számítva) az alapszakokon képviseltetik magukat. 

7. ábra Válaszadók a szülők iskolai végzettsége és a tanulmányok képzési szintje szerint 
(N=16721) 
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Ha az alapképzés, a mesterképzés, valamint az osztatlan képzés adatait vetjük össze, 
megállapíthatjuk: minél nagyobb egy adott képzési szinten a felsőfokú végzettségű szü-
lővel rendelkező hallgatók aránya, annál kisebb a szülői iskolázottság hatása a hallgatók 
nemzetközi mobilitásba történő bekapcsolódására. Máshogy fogalmazva: ha elfogadjuk, 
hogy egy csoport magasabb arányú részesedése valamely cél elérésében az adott cél 
elérésének lehetőségében megmutatkozó csoportelőnyt fejezi ki, akkor elmondhatjuk, 
hogy minél kevesebben vannak egy képzési szinten a nem diplomás szülővel rendelke-
zők, a külföldi tanulmányok elérésében annál kisebb velük szemben a diplomás szülők 
gyerekeinek előnye. 

Ha ezt a megállapítást a képzési területek vonatkozásában is teszteljük, minden képzési 
szint bevonásával elsőre ellentmondásos adatokat kapunk, az összefüggés nem mutatható ki. 
Az egyes, a vizsgálat szempontjából érdekesnek várt képzési területeken belüli aránykülönb-
ségek heterogének, a nem diplomás hátterű hallgatók alacsony aránya az orvos- és egészség-
tudományi képzés esetében nem jár együtt a diplomás és nem diplomás csoport mobilitásba 
történő bekapcsolódási arányának kis különbségével. 
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Az osztatlan képzések esetében a korábbiakban már kimutattuk a nem diplomás szülőkkel 
rendelkezők alacsony részarányát – tekintve, hogy az osztatlan képzések az orvos- és egész-
ségtudományi, valamint a jogi képzési területen belül alkotnak markáns, a többi képzéste-
rületen belüli szaknál magasabb presztízsű szakcsoportot, így érdemes a vizsgálatot csak az 
alap- és a mesterképzés hallgatóira szűkíteni.4 

A hallgatók szülői iskolázottság szerinti megoszlása mind az orvos- és egészségtudomá-
nyi, mind a jogi képzési terület esetében a szűkítés eredményeképpen erősen megváltozik. 
A művészet és művészetközvetítés területeken a nem diplomás szülővel rendelkező hallgatók 
aránya alig haladja meg az egyharmadot; a pedagógusképzés, az orvos- és egészségtudomány, 
a jogi, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai terület alap- és mesterszakos hallgatói 
azonban 60-70 százalékban nem rendelkeznek felsőfokú végzettségű szülővel. A „legkiegyen-
lítettebb” ebből a szempontból a gazdaságtudományok, a természettudomány, a társadalom-
tudomány, az informatika, valamint a kisebb létszámú sporttudomány terület. 

8. ábra Válaszadók a szülők iskolai végzettsége és a tanulmányok képzési területe szerint – 
alapképzésben és mesterképzésben részt vevők (N=14533)
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4  A hagyományos szakok hallgatóit is kivesszük a vizsgálati folyamatból, hiszen esetükben egy speciális, terve-
zett tanulmányi idejét jelentősen meghaladó csoportról van szó, amely sajátos egyéni jellegzetességekkel bírhat.
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Az egyes képzési területek közül így leszűkítve a vizsgált hallgatói kört a tanulmány elején 
már felsorolt alacsony mobilitású területek mögé (informatika; közigazgatási, rendészeti és 
katonai; orvos- és egészségtudományi; pedagógusképzés) esik vissza a jogi terület, 0,5 szá-
zalékos befejezett mobilitási mutatóval. 

Ha bevonjuk az elemzésbe a szülők iskolai végzettségének változóját, a korábbiakban 
a szülők iskolai végzettségének csoporton belüli megoszlásáról és a csoporton belüli esélykü-
lönbségeket illetően tett megállapításaink kiegészítésre szorulnak. A diplomás szülővel ren-
delkező gazdaságtudományi, társadalomtudományi, természettudományi területen tanulók 
szignifi kánsan nagyobb arányban vettek részt külföldi tanulmányokban, mint nem diplomás 
szülőkkel rendelkező társaik – ezeken a területeken viszonylag kiegyenlített a diplomás és 
nem diplomás szülői háttérrel rendelkezők aránya. Hasonló a helyzet a szülők iskolai vég-
zettségét tekintve átlagosnak nevezhető műszaki és a bölcsészettudományi területeken is. 

A művészet és a művészetközvetítés területeken, ahol az átlagosnál lényegesen alacsonyabb 
a nem diplomás szülővel rendelkezők aránya, lényegében nincs különbség a szülői hátteret 
tekintve eltérő csoportok mobilitásában. Új elemként jelenik meg azonban a tudományterü-
leteknek azon csoportja, amelyekben (alap- és mesterképzésben) létszámukat tekintve a nem 
felsőfokú végzettségű szülőkkel rendelkező hallgatók dominálnak. Ilyen a jogi, a közigaz-
gatási, rendészeti és katonai, az orvos- és egészségtudományi, valamint a pedagógusképzés 
területe.5 Ezeken a képzési területeken ugyancsak nem mutatkozik számottevő különbség 
a szülői iskolázottsági csoportok szerint a mobilitásban való részvétel szempontjából. Ezeken 
az alapvetően rossz mobilitási mutatókkal rendelkező területeken a diplomás szülői háttér sem 
növeli különösebben a nemzetközi mobilitásba történő bekapcsolódás esélyét. 

A szubjektíve megítélt társadalmi státus és a nemzetközi mobilitásba való bekapcsolódás 
összefüggéseit már tárgyaltuk. Az előzőek mintájára nézzük most meg ezen változó és a kép-
zési térben elfoglalt hely összefüggéseit, valamint együttes hatásukat a mobilitási mutatók 
alakulására. 

A társadalmi státus és a képzési szintek együttes vizsgálata során első megállapításunk 
mindjárt az egyes státuscsoportokba tartozó hallgatók szintenkénti megoszlásával kap-
csolatos. Ahogy azt már a szülők iskolai végzettségi csoportjainál is láttuk, az alapképzés 
és a mesterképzés a felsőoktatás egészén belül a családok társadalmi státusa szerint is 
átlagosnak mondható. Az osztatlan képzések hallgatói között ezzel szemben lényegesen 
nagyobb a magas társadalmi státusú családokból érkezők aránya, viszont átlag alatti az 
alacsony társadalmi státusú hallgatók megoszlása. A társadalmi státust jelző számok kö-
zépre húznak, ez az ilyen típusú kérdőívek kérdései esetében általában véve jellemző, az 
adatok érdekességét nem a középső csoportok arányának nagysága, sokkal inkább a szélső 
státusértékek megoszlása adja. 

5  Tegyük hozzá, hogy a már korábban említett „alacsony státusú” alapszakok egyharmada a fenti (az alapszakokat 
tekintve egyébként nem túl sok szakot felölelő) területekről került ki. (Kiss, 2013) 
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9. ábra Válaszadók a család szubjektíve megítélt társadalmi státusa és a tanulmányok képzési 
szintje szerint (N=16110)
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A nemzetközi mobilitásba történő bekapcsolódás mutatóit a társadalmi státus és a képzési 
szint szerint vizsgálva azt látjuk, hogy bár a társadalmi státus minden képzési szinten belül 
befolyásolja a mobilitási arányt, az alapképzésben és a mesterképzésben társadalmi státus sze-
rint kimutatható mobilitási különbségek statisztikailag erősebbek, mint az az osztatlan képzés 
esetében mérhető (a reziduálisok értéke az első két képzési szintnél lényegesen magasabb).6  
Ez az eredmény nagyrészt hasonlít a szülők iskolai végzettsége és a képzési szintek együt-
tes vizsgálata során kapott eredményhez, amennyiben minél nagyobb a magas státusúak és 
kisebb az alacsony státusúak aránya egy képzési szint hallgatóinak körében, annál kevésbé 
fejt ki erős hatást a státusváltozó. 

A társadalmi státus és a képzési területek összefüggése is sok érdekességet hordoz. A ma-
gas társadalmi státusú hallgatók a gazdaságtudományok és a bölcsészettudomány területen 
erősen felül-, az informatika, a jogi és a műszaki területen jelentős mértékben alulreprezentál-
tak. Az alacsony társadalmi státusúak a gazdaságtudományok területen erőteljesen, a sport-
tudomány területen kis mértékben alulreprezentáltak, az informatika és a pedagógusképzés 
területeken viszont az átlagosnál szignifi kánsan nagyobb arányban vannak jelen.  

A társadalmi státus és a képzési területek, valamint a nemzetközi mobilitásba történő 
bekapcsolódás együttes vizsgálata nem vezet olyan eredményre, mint láttuk azt a szülői 
iskolázottság és a képzési terület vagy a képzési szint elemzésekor. Az agrár, a művészet, 
a pedagógusképzés és a természettudomány területen nem mutatható ki lineáris összefüggés 
a mobil hallgatók aránya és a társadalmi státus növekvő értékei között, sőt utóbbi két terüle-
ten éppenséggel a legalacsonyabb társadalmi státusúak körében a legmagasabb a befejezett 
mobilitási arány. 

A gazdaságtudományok és a műszaki területen a magas társadalmi státusú hallgatók szig-
nifi kánsan nagyobb arányban kapcsolódnak be a nemzetközi mobilitásba, mint a többiek; 
a tervek szintjén is immobilak körében ugyanakkor a bölcsészettudomány, a gazdaságtu-
dományok, az informatika, a műszaki és a társadalomtudomány területeken is jelentősen 
felülreprezentáltak az alacsony társadalmi státusú családból érkezők. 

6  Az osztatlan képzések hallgatóit eltérő társadalmi státusbeli megoszlásuk miatt ezúttal is kivettük az elemzésből. 
A hagyományos képzések hallgatóinak elemszáma ebben az összevetésben annyira alacsony, hogy ábrázolá-
suktól és elemzésüktől el kell tekintenünk. 
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a horizontálisan és vertikálisan értelmezett felső-
oktatási struktúrában elfoglalt hely, valamint a társadalmi státus együttes hatást gyakorol 
a nemzetközi mobilitási esélyekre. Tekintve, hogy a társadalmi státus már önmagában véve 
is befolyásolja a felsőoktatás egyes szegmenseibe történő belépést, illetve bejutást, a két vál-
tozókör nem független egymástól. 

A mobilitás szempontjából az egyes képzési szintek és a képzési területek között is szig-
nifi káns különbségek mérhetők; a társadalmi-gazdasági státus lehetséges indikátorai közül 
elsősorban a szülők iskolázottsága mutat erős összefüggést a nemzetközi hallgatói mobilitásba 
való bekapcsolódással. A szülők iskolai végzettsége és a képzési struktúrában elfoglalt hely 
mobilitásra gyakorolt együttes hatásában sajátos mintázatok fedezhetők fel; a viszonylagosan 
kiegyenlített szinteken és területeken a diplomás szülők gyermekei jobban felülreprezentáltak 
a mobil hallgatók között, mint azokon a szinteken és képzési területeken, ahol akár a diplomás, 
akár a nem diplomás szülőktől származó hallgatók dominanciája jellemző. A szubjektíve 
megítélt társadalmi státus és a képzési struktúrában elfoglalt hely között nem állapítható meg 
egyértelműen hasonló összefüggés. 
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Nyüsti Szilvia

Nappali tagozatos hallgatók bevételeinek 
és időfelhasználásának egyenlőtlenségei

A felsőfokú végzettség megszerzése egy olyan jövőben megtérülő beruházás, ami jelentős idő-
ráfordítással és anyagi terhekkel jár. A megtérülés lehetősége Magyarországon különösen biz-
tató, hiszen nemzetközi összevetésben kiugró a diploma érettségihez viszonyított bérelőnye, 
ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek aránya viszonylag alacsony (OECD, 2013). Tisztában 
vagyunk a felsőoktatásba való belépést meghatározó tényezőkkel (pl. Róbert, 2000; Nyüsti, 
2012; Nyüsti, 2013), illetve a diplomások munkaerő-piaci kilátásaival (DPR), de keveset tu-
dunk a végzettség megszerzéséért hozott anyagi és időbeli ráfordításokról, vállalt terhekről. 
Ennek ismerete nélkül azonban nehéz értékelni a felsőoktatástól v aló távolmaradás, illetve 
az onnan való lemorzsolódás okait. A tanulmány arra vállalkozik, hogy feltárja a nappali 
tagozatos hallgatók bevételeinek és időfelhasználásának struktúráját, képet adva azokról az 
áldozatokról, amelyeket a diploma kézhez vételéig meg kell hozni.

Hazánkban a nappali tagozatos hallgatóknak ugyan csak negyede-ötöde fi zet a tanulmá-
nyaiért, de a kapcsolódó költségek még így is jelentősek: a nappali munkarendben tanulók 
átlagosan 75 ezer Ft havi kiadásról számolnak be. Ezt az összeget olyan körülmények között 
kell előteremteni, ahol az állami támogatások mértéke ezt korántsem képes fi nanszírozni, 
a munkavállalás pedig nehézségekkel jár. A hallgatók hetente átlagosan több mint 37 órát 
szánnak tanulásra, vagyis a párhuzamos pénzszerző tevékenységet leginkább csak tanulmá-
nyaik vagy szabadidejük rovására végezhetik. Emiatt azok a hallgatók, akik családi forrá-
sokból nem képesek biztosítani tanulmányaik idején a megélhetésüket, válaszút elé kerülnek: 
ideiglenesen lemondanak kiadásaik vagy felhasználható idejük egy részéről, vagy hiteleket 
felvéve a jövőben fi zetik meg költségeiket.

Mivel a rendelkezésre álló időkeretek mindenki számára ugyanazok (egy nap 24 óra), 
a meglévő anyagi erőforrások viszont egyenlőtlenül oszlanak meg a különböző jellemzőkkel 
bíró hallgatók között, ezért joggal feltételezhetjük, hogy a diákok anyagiakra és időfelhaszná-
lásra vonatkozó gazdálkodási stratégiái is széles skálán szóródnak. A tanulmány célja, hogy 
megragadja a nappali munkarendben tanuló hallgatók költségvetésének és időfelhasználásá-
nak jellemzőit, és feltérképezze azokat a stratégiákat, amelyekkel képesek fenntartani meg-
élhetésük és tanulmányaik együttes biztosítását. Az elemzés megragadja a hallgatók relatív 
depriváltságát is, melyet az anyagi erőforrások és az idő dimenziójában egyidejűleg vizsgál. 
A fenti különbségeket a képzési, a demográfi ai, a szociális és a lakhatási háttér mentén írjuk le.

A tanulmány a Eurostudent kutatás ötödik hullámának magyarországi adatait használja. 
Az elemzés csak a nappali munkarendben tanuló hallgatókra terjed ki, de ezen belül min-
den fi nanszírozási forma és célcsoportba tartozó képzési szint képviselteti magát (alapkép-
zés, mesterképzés, egységes osztatlan vagy hagyományos egyetemi és főiskolai képzések) 
(N=12 934 fő). A kutatás kérdőíve igen részletesen tér ki a hallgatók bevételeire és kiadásaira 
(35 vonatkozó kérdés), így eddig még nem ismert mélységben ad lehetőséget a téma hazai 
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vizsgálatára. Az időfelhasználásra vonatkozó változók ugyanakkor szűkösek, de a tanulmá-
nyokra és a munkavállalásra fordított idő feltárására alkalmasak.1

A hallgatók bevételei

A nappali tagozatos hallgatói státusz olyan életformát jelent, amelyre különösen jellemző 
az elhúzódó ifjúkor, a posztadoleszcencia jelensége (Somlai, 2007). A célcsoport többsége 
életkorát tekintve is még fi atal (mindössze 2 százalékuk töltötte már be a 30. életévét), jogilag 
már felnőttek, ugyanakkor közel felük még a szülőkkel él, csak kétötödük tud felmutatni 
saját keresetből származó bevételt, miközben kilenctizedük még számíthat a család – nem is 
csekély mértékű – pénzügyi támogatására.

A nappali tagozatos hallgatók átlagosan 107 ezer forintból élnek havonta, azonban az 
1. ábráról leolvasható, hogy a képzési, a demográfi ai, a szociális és a lakhatási sajátosságok 
jelentősen összefüggnek a diákok pénzügyi kereteivel. Társaikhoz képest magasabb bevé-
tellel bírnak a már legalább hetedik éve képzésüket végzők, a szociokulturális szempontból 
kedvezőbb háttérrel rendelkezők, az idősebbek, illetve a szülőktől való leválásban (elköltözés, 
családalapítás) előrehaladott státuszúak.

Az 1. ábra nemcsak a bevételek összegét, hanem összetételét is szemlélteti, így leolvasható 
róla, hogy kulcsfontosságú szerepet töltenek be a családtagoktól származó anyagi támo-
gatások. Ha a rokonoktól származó transzfereket (pl. lakhatási vagy tanulmányi költségek 
közvetlen kifi zetése) is fi gyelembe vesszük, akkor átlagosan háromötödét teszik ki a hallgatók 
bevételeinek, ami havi 67 ezer Ft támogatásnak felel meg (1. ábra). A családi támogatás mérté-
ke nem független a tanulók egyéb jellemzőitől, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nincs olyan 
vizsgált hallgatói alcsoport, amelyben bármely másik forrás képes lenne megtörni a dominan-
ciáját. Az életkor előrehaladtával és a családalapítással ugyan elmozdulást fi gyelhetünk meg 
a kereső tevékenységből származó anyagi bevételek felé, de még a leginkább függetlenedett 
30 év fölötti korosztály esetében is csak utolérik a munkából származó bevételek a családia-
kat. A szülőkkel élő fi atalok otthonról származó transzfereinek nehézkes számszerűsítésére 
utal (pl. lakhatási költségek, étkezés stb.) (Eurostudent, 2011), hogy éppen az ő esetükben az 
egyik legalacsonyabb a családi támogatások mértéke, miközben a partnerrel vagy egyedül 
élő hallgatók ettől jóval magasabb családi forrásról adnak számot.

A kedvezőbb szociokulturális háttérrel bíró fi atalok (a diplomás vagy magasabb képzettségi 
szintet igénylő foglalkozásokban dolgozó szülők gyermekei vagy az önbesorolás alapján ma-
gasabb társadalmi státuszúak) több pénzre számíthatnak a családi kasszából, ami akár havi 
21 ezer Ft többletbevételt is jelenthet számukra. Az is megfi gyelhető, hogy a szociális háttér 
vizsgálatakor az egyéb források csak kevéssé módosítják az összes bevételben tapasztalt elté-
réseket, ez jórészt a családtól származó anyagi források egyenlőtlenségeire vezethető vissza. 

Azok is kevesebb pénzügyi támogatást remélhetnek otthonról, akik érettségijük után nem 
léptek be közvetlenül a felsőoktatásba. Mindez egyszerre okozója és következménye is lehet 

1  A felhasznált változók köre csak  részben felel meg a Eurostudent nemzetközi zárójelentésében bemutatottak-
nak, illetve az alkalmazott adattisztítási szabályok is eltérőek lehetnek, így az eredmények összevethetősége 
korlátozott.



41NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK BEVÉTELEINEK ÉS IDŐFELHASZNÁLÁSÁNAK EGYENLŐTLENSÉGEI

a késleltetett belépésnek. A legtöbb családi juttatásra a hosszabb képzési idővel jellemezhető 
osztatlan vagy hagyományos képzések hallgatói számíthatnak, miközben a legalább egy fel-
sőfokú végzettséggel már rendelkező mesterszakosok a legkevesebbre. Ugyanakkor a képzési 
háttér elemzésekor kitűnik, hogy a családi apanázs csökkenésével párhuzamosan növekednek 
a munkából származó bevételek, amik többnyire képesek kompenzálni a családi források 
zsugorodását. Azok, akik már legalább 7 éve beléptek jelenlegi képzésükre, meglepően kiugró 
családi támogatásról és egyidejűleg magas átlagos keresetről számolnak be. E csoport több 
mint kétharmada az osztatlan képzések hallgatója, ami magyarázza az elhúzódó tanulmányok 
ellenére magas otthoni juttatás mértékét.

1. ábra Nappali tagozatos hallgatók bevételei forrásonként a képzési, demográfi ai, szociális 
és lakhatási háttér egyes dimenzióiban (e Ft/hó)
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A hallgatók időfelhasználásának jellemzői

A hallgatói élethelyzetre jellemző időfelhasználás több ponton is eltérést mutat a teljes tár-
sadalomra vonatkozó mintázatoktól. A nappali tagozatosok életében egyszerre van jelen az 
időfelhasználás megválasztásának viszonylag nagy autonómiája, illetve a sajátosan strukturált 
és szabályok mentén leírható szervezeti idő kényszere (Bocsi, 2013; Nyüsti–Ceglédi, 2010). 
Tanulmányunkban a hallgatók egyes tevékenységeikre szánt időfelhasználását napi óraszám-
ban adjuk meg, amely mind a tanulás, mind a munkavállalás esetén a teljes hétre vonatkozó 
napi átlagokat jelenti, és a hétvégéket is magában foglalja. Az elemzés csak a tanulmányokra 
fordított szervezett és egyéni időfelhasználást, illetve a munkaórákat vizsgálja, az e fölött 
fennmaradó napi időtartamot az egyéb tevékenységekre szánható időkeretként könyveli el. 
Az eredmények értelmezéséhez fontos megjegyezni, hogy a társadalom elemzésünk szem-
pontjából releváns csoportja átlagosan napi 14 órát áldoz egyéb társadalmilag kötött vagy 
fi ziológiai tevékenységekre,2 így jó közelítéssel csak a további „maradék időt” tekinthetjük 
szabadon felhasználható időkeretnek.

A 2. ábra a hallgatók különféle csoportjaiban mutatja be az egyes tevékenységekre szánt 
napi átlagos időtartamokat. Szembetűnő, hogy a tanulmányokra fordított időt vizsgálva egyik 
érték sem tér el jelentősen negatív irányba a napi 5 órás átlagtól. Ez is jelzi, hogy a nappali 
tagozatos lét olyan életformát jelent, amelyben a tanulás a vizsgált jellemzőktől függetlenül 
főtevékenységként van jelen, így az egyéb elfoglaltságokra szánt idő növelése csak korláto-
zottan csökkentheti a tanulással töltött órák számát. Ez abból is látszik, hogy az átlagot meg-
haladó munkavállalási idő legtöbbször a szabadon felhasználható órák csökkenésével párosul.

A tanulással töltött órák száma az osztatlan képzések hallgatói esetében kiugróan magas, 
olyannyira, hogy az átlagosnál alacsonyabb arányú és intenzitású munkavállalás ellenére is 
szűkös az egyéb tevékenységekre szánható időkeretük. Ezt fi gyelembe véve nem meglepő 
a korábban esetükben tapasztalt szülői apanázs magas értéke sem. Azok a hallgatók töltik 
a legkevesebb időt tanulással, akik túlfutókként (legalább 7 éve belépők) bizonyára már csak 
a korábban nem teljesített tantárgyaik abszolválásán fáradoznak, illetve azok, akik a már 
korábban megszerzett végzettségükre épülő mesterképzésben folytatnak tanulmányokat.

2  A 2000-es Időmérleg-vizsgálat alapján számolt érték, ahol a 20–29 éves, középiskolai végzettséggel rendelkező, 
de még tanuló fi atalokat tekintettük referenciacsoportnak. A társadalmilag kötött egyéb tevékenységek közé 
a háztartási munkát, a közlekedést, a vásárlást, illetve a gyermekek ellátására szánt átlagos időt számoltuk hozzá 
(Forrás: KSH). A már publikált 2010-es adatok sem mutatnak lényegi elmozdulást, de onnan a kívánt bontások 
egyelőre még nem állnak rendelkezésre (Bittner, 2013).



43NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK BEVÉTELEINEK ÉS IDŐFELHASZNÁLÁSÁNAK EGYENLŐTLENSÉGEI

2. ábra Nappali tagozatos hallgatók napi időstruktúrája a képzési, demográfi ai, szociális és 
lakhatási háttér egyes dimenzióiban (óra/nap)
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A hallgatók szegénységi mutatói

A diploma megszerzésébe való beruházás – mint utaltunk már rá – anyagi és időráfordítást 
igényel, aminek kapcsán a meghozott áldozatok könnyen eredményezhetnek olyan élethelyze-
tet, amelyben a hallgatók bevételei és szabadideje közötti egyensúly megbomlik, e dimenziók-
ra vonatkozó erőforrásaik megcsappannak. Ez jövedelmi és/vagy időszegénységhez vezethet, 
amely – bár nem ismerünk erre vonatkozó kutatásokat – feltételezhetően növeli a lemorzso-
lódás és a tanulmányi problémák kialakulásának kockázatát. Emiatt fontos azonosítanunk, 
hogy mely hallgatói csoportok érintettek különösen, kik azok, akik csak ilyen áldozatok árán 
képesek biztosítani tanulmányaik befejezését, illetve a megélhetésüket.
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A szegénység vizsgálata esetében nem új jelenség az idő dimenziójának bevonása (Vicke-
ry, 1977), bár hallgatói populáción való értelmezésével még nem találkoztunk. Az együttes 
vizsgálatot indokolja az idő és a bevételek közötti átválthatóság, aminek következtében a kizá-
rólag anyagi szempontra korlátozódó elemzés félrevezető lehet, hiszen könnyen előfordulhat, 
hogy a szegénységi küszöb fölé kerülés csak a rekreáció és szabadidő káros korlátozásának 
köszönhetően (vagy még úgy se) érhető el (Burchardt, 2008; Zacharias, 2011; Heggenes et 
al., 2012). A nappali tagozatos hallgatók esetében, ahol a munka és a szabadidő mellett egy 
harmadik, ráadásul fő elfoglaltságnak tekinthető tevékenység, a tanulás is megjelenik, külö-
nösen indokolt a pénzügyi és az időre vonatkozó dimenzió együttes vizsgálata.

Mint minden szegénységgel kapcsolatos vizsgálat, elemzésünk is érzékeny a küszöb 
megválasztására. Egy olyan speciális sajátosságokkal rendelkező csoportnál, mint a nappali 
tagozatosak, félrevezető lenne a teljes társadalomra jellemző abszolút szegénységi küszöb 
alkalmazása,3 így mindkét dimenzióban a hallgatókra jellemző relatív küszöbök meghúzása 
mellett döntöttünk. Azokat tekintjük jövedelmi szegényeknek, akik a havi összes bevételüket 
fi gyelembe véve a hallgatók alsó ötödébe kerülnek, ami egy havi, 49 300 forintos küszöbnek 
felel meg. Hasonlóan határozzuk meg az időszegények körét is: azok a fi atalok tartoznak ide, 
akiknek a tanuláson és munkán kívül fennmaradó egyéb tevékenységekre szánható napi 
időkerete a célcsoport alsó húsz százalékába esik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy napon-
ta kevesebb, mint 15,9 órát tudnak egyéb elfoglaltságaikra szánni. A két szegénységi forma 
ugyanakkor nem zárja ki egymást: a felsőoktatásban résztvevők 3,5 százaléka egyszerre 
mindkét deprivációtól érintett.

A 3. ábra azt mutatja be, hogy az egyes hallgatói alcsoportok a teljes felsőoktatásra jellemző 
20 százalékos előforduláshoz képest milyen mértékben kitettek a jövedelmi és az időszegény-
ségnek. A pénz és az idő átválthatósága már azon is jól tükröződik, hogy e két szegénységi 
típus előfordulása egy-egy csoporton belül általában ellentétes tendenciát mutat – az egyik 
felülreprezentáltsága a másik csekélyebb megjelenésével párosul. Ez alól csak két hallgatói 
kör képez érdemi kivételt: az érettségijük után késleltetve belépők, akik mindkét dimenzióban 
kedvezőtlenebb; illetve a magukat magas társadalmi státuszúnak vallók, akik mindkét esetben 
kedvezőbb képet mutatnak az átlaghoz képest.

A jövedelmi szempontból szegény hallgatók felülreprezentáltak a felsőoktatásba csak nem-
rég belépett, fi atal, alapképzésre járó, szülőkkel lakó csoportokban, illetve a szociokulturális 
szempontból kedvezőtlenebb helyzetű fi atalok körében. Az időszegénység pedig éppen az 
idősebb korosztályba tartozó, adott tanulmányukat régebben megkezdő, egyetemi szintű dip-
lomát szerző, szülőktől való leválásban már előrehaladott ifjak sajátja.

3  Ha a KSH által 2012-re meghatározott, egyfős háztartásokra vonatkozó létminimumot (85 960 Ft/hó) tekinte-
nénk szegénységi küszöbnek, akkor közel minden második hallgatót a szegények közé sorolnánk.
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3. ábra Nappali tagozatos hallgatók relatív időszegénységének és jövedelmi szegénységének 
előfordulási gyakorisága a képzési, demográfi ai, szociális és lakhatási háttér egyes dimen-
zióiban (%)
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A hallgatók megélhetési stratégiái

Mivel a hallgatók bevételeinek többsége (átlagosan 60%-a) a családtól származik, ezért a meg-
élhetési stratégiák típusainak kialakításakor abból indultunk ki, hogy az innen befolyó összeg 
elegendő-e ahhoz, hogy a fi atal átlépje a relatív szegénységi küszöb határát (esetünkben 
49 300 Ft/hó), avagy sem. E két csoportot tovább bontottuk annak megfelelően, hogy a hall-
gató kiegészíti-e a családtól érkező bevételeit, és ha igen, milyen módon. E kategorizálás hat 
típust eredményezett, amiket előfordulási gyakoriságukkal együtt a 4. ábra szemléltet.

A hallgatók 58 százaléka családi bevételei mellett nem veszi igénybe a diákhitel lehe-
tőségét, illetve pénzszerző tevékenységet sem folytat. Az elégtelen családi támogatásokat 
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sokkal inkább munkavállalásból eredő jövedelemmel egészítik ki, mintsem hitelfelvétellel, 
míg a fi atalok 3 százaléka egyszerre mindkét eszközt beveti jövedelmi helyzete javítására.

4. ábra A hallgatók megélhetési stratégiáinak típusai (%)

Családi támogatás

Diákhitellel egészít ki (4%)

Munkával egészít ki (17%)

Diákhitellel és munkával is 
kiegészít (3%)

Nem egészít ki (33%)

Diákhitellel és/vagy 
munkával egészít ki (18%)

Nem egészít ki (25%)

Nem elegendő

Elegendő

Az 5. ábráról leolvasható, hogy az egyes típusok mennyire eltérő bevételi struktúrával és 
összjövedelemmel rendelkeznek, míg a 6. ábra az időstruktúrák különbségeit mutatja be. 
A legtöbb időt tanulmányaikra a családi forrásokkal megelégedő, illetve az otthonról jövő 
elégtelen támogatást csak diákhitellel kompenzáló fi atalok tudják szánni. Az alacsony szülői 
apanázshoz jutó hallgatók ezt választva csak körülbelül harmadannyi pénzből gazdálkodhat-
nak havonta, mint a jobban támogatott társaik, de a hitellel vagy munkával való kiegészítés 
helyett inkább korlátozzák kiadásaikat tanulmányaik idejére a késleltetett kielégülés elvét 
követve (idézi Bocsi, 2013). Eközben a bevételeiket diákhitellel kiegészítő csoport azt az utat 
választja, hogy csak a végzettsége megszerzését követően fi zeti meg a felsőoktatásba való 
beruházás költségeit. A forrásaikat munkával (is) kipótoló fi atalok pénzkereső tevékenységre 
szánt átlagos idejét csak részben kompenzálja tanulmányi idejük csökkentése, az a szabadon 
felhasználható idejük alakulására is kihat. Miközben a szülőktől önmagában is már elegendő 
juttatást élvező diákok munkavállalása volumenét tekintve csak pénzügyi kiegészítést jelent, 
addig az otthonról kevéssé segített kortársaik esetében – nappali tagozatos létük ellenére – 
saját keresetük a megélhetés fő forrása. A nappali tagozattal párhuzamosan végzett munka-
vállalásnak a tanulmányi eredményekre, lemorzsolódásra és mentális egészségre ható negatív 
következményeire számos elemzés rámutatott már, kijelenthetjük tehát, hogy a tanulmányok 
mellett folytatott, megélhetést biztosító kényszerű munkavállalás számos kockázatot hordoz 
magában – nem vitatva persze a későbbi elhelyezkedésben játszott kedvező hatásait sem 
(pl. Callender–Kemp, 2000; Metcalf, 2003). 

A hazai felsőoktatási ösztöndíjrendszer látszólag csak jövedelemkiegészítésre alkalmas, 
ami havonta átlagosan 11 ezer forinttal járul hozzá a hallgatók bevételeihez, de a csak ré-
szesülőkre (49%) vetített átlag sem jelentősen magasabb ennél (21 ezer Ft). A felsőoktatás 
fi nanszírozására már csak azért sem alkalmas a hazai rendszer, mert az ebből származó 
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bevételek nehezen tervezhetők (többnyire szemeszterenként vagy évenként változnak és elő-
re nem ismert összegek), ráadásul elaprózódottak. Az 1. és az 5. ábra elemzése során is az 
a benyomásunk támad, hogy e vissza nem térítendő, direkten hallgatóknak járó támogatá-
sok kevéssé célzottak, a részesülők köre nehezen megragadható. Ennek hátterében az állhat, 
hogy teljesítmény- és szociális alapú ösztöndíjak egyaránt megtalálhatók a rendszerben, ahol 
ráadásul az ösztöndíjak száma, az azokra jogosultak köre, a kapott összegek mértéke akár 
évfolyamonként, fi nanszírozási formaként, sőt lakóhelyenként, intézményenként vagy ka-
ronként is változhat.

5. ábra A különböző megélhetési stratégiát követő hallgatók havi bevételei forrásonként (e Ft/hó)
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Átlag

Elegendő a családi forrás és kiegészít 
diákhitellel és/vagy munkával

Elegendő a családi forrás, semmivel sem 
egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
diákhitellel és munkával egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, munkával egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
diákhitellel egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
de nincs kiegészítés

67 17 11 6 5

38 9111 16 5

 Havi családi támogatás  Havi saját kereset  Havi ösztöndíj
 Havi diákhitel  Havi egyéb bevétel

9116 3

54 1013 51 4

56 1218 7

1315 48 4

1520 6

6. ábra A különböző megélhetési stratégiát követő hallgatók napi időfelhasználása tevékeny-
ségenként (óra/nap)

0 4 8 12 16 20 24

Átlag

Elegendő a családi forrás és kiegészít 
diákhitellel és/vagy munkával

Elegendő a családi forrás, 
semmivel sem egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, diákhitellel és 
munkával egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
munkával egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
diákhitellel egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
de nincs kiegészítés

5,3 0,9 17,9

1,6 17,84,9

 Átlagos napi tanulmányokra fordított idő  Átlagos napi munkára fordított id
 Átlagos napi egyéb tevékenységre  fordított idő

0,25,7 18,2

2,6 17,34,4

2,4 17,34,6

0,35,5 18,2

5,7 18,20,3
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A kialakított típusok erős összefüggést mutatnak a szegénységi arányokkal, már csak azért 
is, mert a kategorizálás részben a jövedelmi szegénység relatív küszöbén alapul. A 7. ábrán 
látható, hogy a családtól szerény juttatást kapó, de diákhitelt és munkát sem vállaló hallgatók 
több mint kétötöde egyéb források segítségével sem képes átlépni a szegénységi küszöbön, bár 
cserébe az időszegénység alulreprezentált körükben. A diákhitel felvétele, úgy tűnik – leg-
alábbis rövid távon mindenképpen –, képes megóvni a hallgatókat a szegénységi formáknak 
való erős kitettségtől.  Ezzel szemben a tanulmányokkal párhuzamosan végzett pénzszerző 
tevékenység minden esetben megnöveli az időszegénység kockázatát, ami a családi támo-
gatást nélkülözők esetében nem is feltétlenül képes a jövedelmi szegénységtől való megóvó 
hatás kifejtésére.

7. ábra A különböző megélhetési stratégiát követő hallgatók relatív szegénységi mutatói (%)

0 10 20 30 40 50 60 70

Elegendő a családi forrás és kiegészít 
diákhitellel és/vagy munkával

Elegendő a családi forrás, semmivel 
sem egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, diákhitellel és 
munkával egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
munkával egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
diákhitellel egészít ki

Nem elegendő a családi forrás, 
de nincs kiegészítés

 Időszegények aránya  Jövedelmi szegények aránya

17,8

25,9

22,2

17,3

17,9

28,1

29,4

0,0

0,0

16,2

3,8

62,7

A bemutatott megélhetési stratégiák megoszlása nagy változékonyságot mutat a demográfi ai, 
képzési, szociális és lakhatási háttér mentén is (8. ábra). A felsőoktatásba való belépés kés-
leltetése a szülői források csökkenése, illetve a kiegészítést választók arányának növekedése 
felé hat. A képzésben eltöltött idő inkább a kiegészítés struktúráját alakítja át, az otthonról 
származó források elegendő voltára kevéssé van befolyása. Minél több időt tölt egy fi atal 
a képzésében, annál kevésbé tűri az anyagi lemondásokat, és vállal inkább párhuzamos mun-
kavégzést. Nem meglepő módon az életkor előrehaladtával is ugyanezt a jelenséget tapasztal-
juk, bár ott ez a szülői támogatás folyamatos apadásával társul. Az osztatlan és hagyományos 
képzés hallgatói ezúttal is kitűnnek kedvező otthoni forrásaikkal és alacsony munkavállalási 
hajlandóságukkal, miközben a mesterszakosok az átlagoshoz képest jóval inkább készek 
a munkával történő pénzszerzésre. A nemek között nem fedezhetünk fel lényegi különbsé-
geket, a gyermekvállalás azonban valószínűsíti – többnyire életkori sajátosságokból adódóan 
– a munkavállalást és a szerényebb mértékű szülői transzfereket.

A kedvezőtlen szociokulturális háttér minden mért változó tekintetében csökkenti az ott-
honról elegendő mértékű támogatásban részesülő hallgatók arányát, miközben egyszerre 
mindhárom kiegészítési típus előfordulási gyakoriságát párhuzamosan növeli. A lakhatási 
formák vonatkozásában is nagy különbségeket találunk, ahol ismét a szülőkkel, illetve kol-
légiumban élő hallgatók helyzete mutatja a legkedvezőtlenebb képet.
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8. ábra A megélhetési stratégiák megoszlása a képzési, demográfi ai, szociális és lakhatási 
háttér egyes dimenzióiban (%)
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Átlag

 Nem elegendő a családi forrás, de nincs kiegészítés
 Nem elegendő a családi forrás, diákhitellel egészít ki

 Nem elegendő a családi forrás, munkával egészít ki
 Nem elegendő a családi forrás, diákhitellel és munkával egészít ki

 Elegendő a családi forrás, semmivel sem egészít ki
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16,8

16,0
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16,6
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16,2
17,6

12,4
17,0

25,4
31,1

22,8
16,7
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18,3

17,7
15,9

19,3
16,7

13,4

19,6
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16,6

14,8
17,3

3,2

3,1
5.6

2,7
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5,5

3,6
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1,9

3,1
3,3

1,6
3,6
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3,1

2,5
4,0
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2,6
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3,3
3,3

3,0
3,4
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26,6
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21,2
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20,5
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14,2
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27,1
23,6

32,6

33,2
24.5

33,0
31,4

27,3
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45,5

33,9
31,0

38,9
31,0
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15,0
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35,1
29,7
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35,1
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39,8
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28,3
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37,8
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32,1

18,2

17,2
15.9

17,4
18,1
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18,1
19.7
17,7
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16,7
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20,8
15,2

15,5
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15,0
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14,9
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19,2
26,0
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Összegzés

A felsőoktatás nappali tagozatán való részvétel kapcsolódó költségeit leginkább a szülők vi-
selik, miközben az ösztöndíjak és az államilag támogatott hitelfelvétel csak elenyésző részét 
fi nanszírozza e társadalmi és egyéni szinten is megtérülő befektetésnek. Ez a fi nanszírozási 
struktúra a nagymértékű családi hozzájárulás miatt nem kedvez az esélyegyenlőségnek. Azok 
a fi atalok, akiket szüleik nem tudnak/nem akarnak megfelelő mértékben pénzügyileg támo-
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gatni, extra áldozatokat kénytelenek meghozni tanulmányaik idején. A hallgatók negyede 
ennek következtében rendkívül szűkös pénzügyi keretek közé van szorítva, míg mások az 
eladósodást és/vagy a tanulmányok mellett végzett munkát választják. Ilyen körülmények 
között nem meglepő, hogy az alsóbb társadalmi hátterű diákok körében gyakoribb, hogy 
szándékosan távol maradnak a felsőoktatástól vagy késleltetik belépésüket (Nyüsti, 2012). 
A családi források dominanciája ráadásul a teljes képzés idején megőrzi kulcspozícióját, és 
ez az életkor előrehaladtával sem szűnik meg, csupán veszít jelentőségéből.

A szegénység kétdimenziós vizsgálata rámutatott arra, hogy a jövedelmi szegénység el-
kerülése gyakorta párosul az időben való depriváltsággal, amit ugyanakkor a tanulmányok-
ra szánt kimagaslóan magas óraszám is okozhat (pl. osztatlan képzések hallgatói). E két 
dimenzió együttes vizsgálata azért is indokolt, mert a nappali tagozatosok esetén nemcsak 
a bevételek, a munka és a szabadidő egyensúlyát kell megtartani, hanem a tanulásra is sok 
időt kell fordítani.
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Veroszta Zsuzsanna

Kinek meddig tart a felsőoktatás? 
A tanulmányok alatti munkavállalás 
továbbtanulási tervekre gyakorolt hatása

A tanulmány a magyarországi nappali tagozatos BA/BSc hallgatók mesterképzési tovább-
tanulási motivációit meghatározó tényezőket elemzi a Eurostudent V kutatás adatbázisán. 
A vizsgálat célja annak feltárása, hogy milyen determinánsok állhatnak az alapképzési tanul-
mányok folytatására vonatkozó döntés mögött. A BA/MA átlépés meghatározóinak vizsgá-
lata a hazai felsőoktatás kontextusában több szempontból is indokolt. Egyrészt, strukturális 
megközelítéssel rámutathat a Magyarországon 2004-től kezdődően bevezetett két (doktori 
képzéssel együtt három) ciklusú képzési rendszer sajátosságaira, működési jellemzőire. Más-
részt, társadalmi reprodukciós megközelítésből fontos adalékokkal szolgálhat a felsőoktatási 
rendszeren belüli (ön)szelekciós mechanizmusok azonosításához. Harmadrészt, az egyéni 
cselekvések szintjén, racionális döntéselméleti megalapozottsággal a továbbtanulást/munka-
erő-piaci kilépést meghatározó beruházási stratégiák megértéséhez járulhat hozzá. Mindezek 
mellett a továbbtanulási szándékokat meghatározó tényezők feltárása a szakpolitika számára 
is támpontot nyújthat a képzési szintek közti átlépés vagy épp a kilépés erősítését célzó ha-
tékonyabb eszközök kialakításához. 

Az alábbiakban elsőként a felsőoktatáson belüli továbbtanulási terveket meghatározó le-
hetséges tényezőket azonosítjuk, refl ektálva azok korábbi vizsgálati és elméleti előzményeire. 
A BA/MA átlépési tervek alakulására vonatkozó hipotéziseinket erre alapozva fogalmazzuk 
meg. Ezt követi az ezen hipotézisek mentén felépített többváltozós magyarázó modell teore-
tikus és gyakorlati kereteinek leírása, a bevont háttérváltozók specifi kálása és az alkalmazott 
módszer ismertetése. A tanulmány empirikus fejezetében a kapott eredményeket értékeljük, 
majd – a tanulmány lezárásaként – összegezzük. 

Értelmezési keretek

Vizsgálatunkban a felsőfokú képzési rendszer egy pontjára, a bachelor/master képzés kö-
zötti (tervezett) átlépésre avagy munkaerő-piaci kilépésre fókuszálunk. Megközelítésünk 
ennek során a felsőoktatás és munkaerőpiac közti átmenet elméleteiből indul ki, fi gyelembe 
véve egyrészt ezen időszak értelmezési lehetőségeit, másrészt a tanulmányok alatti mun-
kavállalás hatásának méréseit és a mindehhez kapcsolódó hallgatói várakozások szerepét 
a továbbtanulási döntéshozatalban. Értelmezési keretként mindemellett a képzési átlépés 
vizsgálatai szolgálnak, mind az egyes szintek közti szelekció, mind a képzési stratégiák 
oldaláról elemezve. 
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A képzés és munkaerőpiac közti átmenet értelmezése

A felsőoktatási rendszer szintjei közti átlépés megvalósulása avagy meghiúsulása első megkö-
zelítésben a képzés és a munkaerőpiac közti átmenet folyamatának értelmezését teszi szüksé-
gessé. Bármely irányból fordulunk is a frissdiplomás kilépés felé – beruházási elméletek alap-
ján, tőke-konverzió felől, ifjúságszociológiai vagy akár társadalompolitikai megközelítéssel 
–, azt egybehangzóan állíthatjuk, hogy a képzés és munkaerőpiac közti átmenet egy speciális 
időszak, amely ennek megfelelően sajátos kutatási kezelést is igényel. E megkülönböztetett fi -
gyelemnek nemcsak a folyamat leírására, értelmezésére, hanem a munkaerő-piaci mutatóinak 
újraértelmezésére is ki kell terjednie, fi gyelembe véve például az „életciklus-foglalkozások” 
(Oppenheimer–Kalmijn, 1995), az atipikus- (Lindberg, 2005) sőt hetero-foglalkoztathatóság 
(Kostoglou–Paloukis, 2007) avagy a „relatív sikertelenség” (Teichler, 2002) szerepét. A hall-
gatók kilépési döntéseit elemezve fontos látnunk, hogy a képzés–munkaerőpiac közti időszak 
speciális voltát maguk a hallgatók is érzékelik, számításba veszik ennek az életszakasznak 
az átmeneti jellegét (Pollard–Bates, 2005; Carvajal et al., 2000). Az átmenetnek a hallga-
tók továbbtanulási döntéseihez kapcsolt értelmezésében az ifjúságkutatási irányzat inkább 
a frissen kilépők sérülékenységét, ebből adódóan a döntés elodázását emeli ki (Furlong et al., 
2003). Az átmenetet a frissdiplomás kilépés értelmezése során1 Teichler (1998) a determinisz-
tikus-kaotikus értelmezési póluson inkább az utóbbi felé helyezi a hangsúlyt, a felsőoktatás 
és munkaerőpiac közti térben az átmenet időszakát egyfajta autonómiával jellemzi, melyet 
a lehetőségek, véletlenek, utak sokfélesége alkot. 

A szakterületi munkavégzés hatása

Mindezen megfontolások arra mutatnak, hogy a BA/MA átlépési döntés magyarázata so-
rán alapvető fontosságú lehet, hogy a döntés társadalmi-demográfi ai-képzési, vagyis makro- 
meghatározottságai mellett a kilépéshez kapcsolódó egyéni stratégiák meghatározóit, azaz 
a mikroszintű determinánsokat is fi gyelembe vegyük. Ezt a szemléletmódot előtérbe helyezve 
feltételezzük, hogy a képzés folytatása, avagy a kilépés közti döntésben a tanulmányok alatti 
egyéni munkaerő-piaci kapcsolódások fontos szerephez jutnak. Az e témában rendelkezésre 
álló gazdag elméleti szakirodalomból, illetve kutatási előzményekből vizsgálatunk számára 
egyfelől elsősorban azok relevánsak, amelyek a felsőfokú tanulmányi időszak alatt végzett 
munka szakterületi illeszkedésére és ennek kilépéshez kapcsolódó foglalkoztatási kihatá-
saira helyezik a hangsúlyt, másfelől pedig azok, amelyek célzottan a kilépés, elhelyezkedés 
sikerességére fókuszálnak. E distinkciók megtétele azért különösen fontos, mert azt több 
vizsgálat is egyértelműen kimutatta, hogy – a nem szakmai munkavégzéssel ellentétben – 
a szakterületen végzett munkának később, a kilépési sikerességre gyakorolt hatása jelentős. 
Nemzetközi viszonylatban ezt mutatják a HEGESCO2 adatai, amelyeken Róbert és Saar (2012) 
vizsgálva a tanulás melletti munkavállalás végzés utáni munkába állásra gyakorolt hatását, 

1  A diplomás kilépés, pályakezdés hazai feltárásai mellett (pl.: Galasi et al., 2001; Györgyi et al., 2006; Róbert, 
2002, 2010) a téma nemzetközi összegzését találjuk egyebek mellett Lindberg (2008), Ryan (2001) vagy Teichler 
(1998) munkáiban.

2  Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) projekt: http://www.hegesco.org
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csak a szakterületi munka esetében azonosított pozitív kilépési hatást, a szakterülethez nem 
kapcsolódó foglalkoztatás esetében nem. E kérdést hazai adatokon a Diplomás Pályakövetési 
Rendszer (DPR)3 kutatási programjának 2010-es, illetve 2011-es adatfelvételein is elemezték. 
E vizsgálatok nem csak a tanulmányok során szerzett szakmai munkatapasztalat elhelyezke-
désre gyakorolt pozitív hatására mutatnak rá (szemben a nem szakterületi, anyagi-megélhetési 
okból vállalt munkával), hanem arra is, hogy az ilyen jellegű munkavégzés lehetősége számos 
társadalmi-gazdasági tényező által determinált a felsőoktatásban eltöltött évek alatt (Gáti–
Róbert, 2013). Szintén a DPR adatokon végzett elemzés támasztja alá, hogy a frissdiplomás 
sikeresség faktorai közül a karrier és a szakmaiság (de nem a jövedelem) sikeresség-dimenzió-
ira a felsőoktatás évei alatt vállalt szakmai munka pozitív hatással bír (Veroszta, 2010). Amíg 
a szakmai tapasztalatszerzés hozadéka jól látszik a munkaerő-piaci kilépés mutatóiban, addig 
hatása a frissdiplomás jövedelmek esetében kevésbé azonosítható. A nemzetközi kutatások 
közül a CHEERS vizsgálat az álláshoz jutásban és illeszkedésben igen, de a jövedelmekben 
nem tudta kimutatni a szakmai gyakorlat hatását (Schomburg–Teichler, 2006). Utóbbit talál-
juk a hazai szakirodalomban Galasi (2004) pályakezdők keresetének alakulására vonatkozó 
következtetéseiben is.

A hallgatói várakozások szerepe a továbbtanulási döntésben

A fenti vizsgálatok a tanulmányok alatti anyagi vagy stratégiai motivációjú munkavégzés 
realizált kilépési hozadékára fókuszáltak. E tanulmány keretei között a munkavállalást ugyan-
akkor a még meg nem valósult, tervezett továbbtanulás avagy kilépés közti döntés deter-
minánsaként tekintjük. Ahhoz, hogy a tanulmányok alatt a munkaerőpiacra való belépést 
hallgatói munkaerő-piaci stratégiaként tekinthessük, legalább vázlatos képet kell tudnunk 
alkotni a hallgatók munkaerő-piaci percepcióiról, kilépés utáni foglalkoztatásukra vonat-
kozó várakozásaikról és ezek érvényességéről. A téma kutatási eredményei a jövedelmek 
tekintetében meglehetősen egybecsengően támasztják alá a hallgatói munkaerő-piaci vá-
rakozások – enyhe felülbecslés melletti – reális voltát. Ennek igazolására többnyire a várt 
és mért (munkaerőpiacon az adott szakterülethez tartozó) frissdiplomás jövedelmek közti 
összehasonlítás szolgál alapul (lásd erről: Betts, 1996; Wolter, 2000; Brunello et al., 2001; 
hazai adatokon Varga, 2001; Veroszta, 2012). A továbbtanulási döntések elemzésekor eszerint 
tehát támaszkodhatunk a hallgatók munkaerő-piaci várakozásaira mint stratégiát meghatá-
rozó szempontra. Erre engednek következtetni azok a – jövedelemmel szemben támasztott 
elvárásoknak a tanulmányi döntésben játszott szerepét vizsgáló – kutatások is, amelyek – az 
emberi tőke elméleten alapulva – a középiskolások életkereseti hozamára vonatkozó becslései 
és a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezés közti kapcsolatot tárják fel (Galasi–Varga, 
2005; Varga, 2004). A hallgatók munkaerő-piaci várakozásainak megbízhatósága annál is 
inkább fontos megállapítás, mert Magyarországon a diplomához kapcsolódó jövedelemtöbblet 
más OECD-országokkal összevetve – jóllehet csökkenőben van – továbbra is kiemelkedően 
magas (Varga, 2010). Vizsgálatunk szempontjából még fontosabb talán, hogy e jövedelmi 
előny a Bachelor-Master végzettség viszonylatában is kimutatható (Róbert–Veroszta, 2013). 

3  Frissdiplomások 2010, 2011, 2012 kutatás – Educatio Nonprofi t Kft. Diplomás Pályakövetési Rendszer: 
http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/research/about_graduate_career_tracking/central_system
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Képzési átlépés mint szelekció és mint stratégia

A képzési átlépés melletti döntés – esetünkben a mesterképzési tanulmányi tervek – vizsgála-
tához magyarázó modellünkbe makro- és mikroszintű háttérváltozókat emelünk be. Előbbie-
ket a képzési átlépés társadalmi szelekciós, illetve intézményi strukturális meghatározóiként 
defi niáljuk, míg utóbbiakat a hallgatói stratégia elemeként azonosítjuk. A képzési átlépés mint 
szelekció rendkívül gazdag és kidolgozott elméleti és kutatási hátteréből pusztán utalás szinjén 
hivatkozunk Blossfeld–Shavit (1993) a felsőoktatási expanzió szelekciós mechanizmusait  fel-
táró „Persistent inequality” elméletére és az ezt alátámasztó kutatásaira, illetve az ezt követő 
nemzetközi vizsgálatok egész sorára (Shavit–Arum– Gamoran, 2007; Schindler–Reimer, 2008; 
Breen et al., 2009). E téma kutatásai jellemzően a társadalmi háttér felsőoktatási bekerülésre 
gyakorolt hatását igyekeznek elkülöníteni a tanulmányi teljesítmény hatásától (meritokratikus 
tendenciák), avagy képzési strukturális tényezőktől, fi gyelembe véve ezek interakcióit is. A Kö-
zép-Kelet-Európában több évtizedes késéssel induló expanzió és az átalakuló társadalmi-poli-
tikai rendszerek persze a szelekció kérdésének újrafogalmazását indokolják. Ilyen szemlélettel 
dolgozik Mateju és Smith (2009), a Cseh Köztársaság posztkommunista időszakában tárva 
fel a képzési aspirációk és belépési egyenlőtlenségek alakulását, kimutatva a felsőoktatási be-
lépés fennmaradó társadalmi szelekcióját, elválasztva azt a felsőfokú képzés munkaerő-piaci 
megtérülésének változása és a képzési rendszer átalakulása révén bekövetkezett hatásoktól. 
A képzési expanzió továbbtanulási aspirációkra és hozzáférésre gyakorolt hatásának hazai 
vizsgálata is megerősítette a felsőoktatási szelekció fennálló társadalmi meghatározottságát 
(Csákó et al., 1998). E szelekciós folyamat vizsgálata azonban épp az expanzió következtében 
a felsőoktatási belépésen túl egyre inkább indokolt az egyes képzési szintek közti átlépés 
kapcsán, feltételezve, hogy az expanzió révén számszerűleg bővülő lehetőségeket a társadalmi 
alapú szelekció a felsőfokú képzés struktúráján belül mind vertikálisan, mind horizontálisan 
eltérően osztja szét, új egyenlőtlenségi dimenziókat teremtve (Hrubos, 2012). A téma hazai 
kutatásai a továbbtanulási terveken mérhető társadalmi egyenlőtlenségeket érintik (Lannert, 
2003; Fehérvári et al., 2011), illetve az új típusú képzési rendszer egyes szintjein megmutat-
kozó társadalmi háttérkülönbségek alakulását vizsgálják (Gábor–Szemerszki 2006; Veroszta, 
2013).  Mindezen megközelítések tehát a szocio-demográfi ai háttér szelekciós hatása mellett 
a felsőoktatási képzési és bekerülési szisztéma tanulmányi továbblépésre gyakorolt strukturális 
hatásaival is kalkulálnak. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók továbbtanulási aspirációinak 
elemzései a lineáris képzési formára jellemző megnövekedett vertikális tanulási stratégiákat 
mutatják ki (Veroszta, 2009). E stratégiák mögött egyébként – a képzési rendszer strukturális 
sajátosságai mellett – munkaerő-piaci megfontolások is azonosíthatók. Ilyennek tekinthető 
például a BA/MA átlépési stratégia mint a képzésben maradás megóvó hatásának kiaknázása, 
mintegy válaszként a gazdasági válság időszakának nehézségeire (Róbert–Veroszta, 2013).  

A BA/MA átlépési tervek alakulása

A felsőoktatási rendszeren belüli tervezett és megvalósult átlépést a kétciklusú képzési rend-
szer 2004-es fokozatos hazai bevezetésétől kezdve folyamatosan vizsgálták. Egy korai vizs-
gálat adatai alapján a bachelor hallgatók több mint fele tervezte, hogy továbbtanul MA/MSc 
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képzésben (Gábor–Szemerszki, 2006). Később, már a Diplomás Pályakövetési Rendszer ke-
retében zajló hallgatói adatfelvétel a 2011-es BA/BSc évfolyamok hallgatóinak esetében ennél 
is nagyobb, kétharmados (67%-os) mesterképzési motivációt mért, amely a nappali tagozatos 
hallgatók esetében 70 százalékig emelkedik (Garai–Veroszta, 2013). Más hallgatói kutatási 
adatok is hasonlóan magas arányú tervezett BA/MA átlépést azonosítanak (Fehérvári, 2012). 
Az e tanulmányban feldolgozott, legfrissebb adatok – a Eurostudent V – alapján a nappali 
tagozatos bachelor hallgatók körében 58 százalékosnak mutatkozik a mesterképzési tovább-
tanulási tervek gyakorisága. E magas aspirációs arányok azért is jelentősek, mert a tényle-
gesen megvalósuló magyarországi BA/MA átlépés európai szinten is rendkívül alacsonynak 
mondható (ennek nemzetközi méréséről lásd: Schomburg–Teichler, 2011; hazai méréseiről: 
Kiss–Veroszta, 2011; Garai–Veroszta, 2013). Az a tény, hogy a mesterszintű továbbtanulással 
kapcsolatos várakozások aránya messze felülmúlja a tényleges átlépés kb. egynegyedes gya-
koriságát, a magyar felsőoktatási rendszerben működő igen erős szelekciós, a háttérben meg-
húzódó mechanizmusokat sejtet, amelyek a megvalósult továbbtanulást lényegesen erősebben 
dominálják, mint a képzési terveket. Az utóbbiakat meghatározó tényezők feltárása során 
Veroszta (2013) a szocio-demográfi ai szelekciós tényezők közül a szülői iskolai végzettség és 
a kibocsátó család anyagi helyzetének hatását azonosította, ám nemi különbségeket e vizsgálat 
az aspirációk szintjén nem talált. Nagy erővel hatottak ugyanakkor a továbblépési tervekre 
a felsőoktatási intézményi meghatározottságok: a tanulmányok munkarendje, képzési területe, 
fi nanszírozási formája és a képző intézmény típusa egyaránt. Magyarázó modellünk makro 
háttérváltozóinak kialakítása során ezen eredményekre támaszkodunk. 

Hipotézisek

A fentebb felvázolt elméleti keretek és hivatkozott kutatási eredmények alapján elemzésünk 
az alábbi hipotézisek ellenőrzésére vállalkozik: 

H1: Munkaerő-piaci kapcsolat hipotézis: A tanulmányok alatti munkaerő-piaci bekapcsolódás 
intenzitása és szakterületi illeszkedése egyaránt befolyásolja a mesterképzési továbbtanulási 
terveket.

H2: Anyagi erőforrások hipotézis: A hallgatók kedvezőbb (szubjektív) anyagi helyzete pozi-
tívan hat a tervezett továbbtanulásra. 

H3: Munkaerő-piaci várakozások hipotézis: Az aktuális tanulmányokhoz kötődő kedvező 
munkaerő-piaci várakozások  negatív hatással bírnak a továbbtanulási tervekre.

A magyarázó modell 

A mesterképzési továbbtanulási tervekre ható hallgatói munkavállalási tényezők szerepének 
vizsgálatát a Eurostudent V kutatás 2013-as magyarországi adatfelvételének adatbázisán 
végezzük el. Az elemzés során a teljes (N=16,745) alapsokaságot redukáltuk a nappali ta-
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gozatos bachelor hallgatókra (N=9,529). A munkarend szerinti szelekció mellett a homogé-
nebb vizsgálati csoport érdekében döntöttünk, tekintettel arra, hogy a kutatási eredmények 
alapján a részidős képzések hallgatói mind továbbtanulási preferenciájukban (Szemerszki, 
2013), mind munkavállalási mintázataikban (Garai–Veroszta, 2013) erősen eltérnek a nappali 
tagozatos hallgatóktól.

A nappali tagozatos bachelor hallgatók munkaerő-piaci kapcsolódásának mesterképzési 
továbbtanulási tervekre gyakorolt hatását a fenti hipotézisek mentén bináris logisztikus reg-
ressziós modellben vizsgáljuk. Magyarázó modellünk függő változójának a nappali tagozatos 
bachelor hallgatók által jelzett mesterképzési továbbtanulási terveket tekintjük. E bináris 
változó értékének alakulásán – esélyhányados formájában – mutatható ki az egyes bevont 
háttérváltozók hatásának erőssége, iránya és szignifi kanciája.

Modellünkbe a magyarázó változók bevonása öt lépcsőben történt, melyek mindegyike 
egy-egy, a fentiekben vázolt, a kutatási hipotézisekhez illeszkedő háttérváltozó-csoportot 
avagy kontroll változókat képviselt.

A munkaerő-piaci részvétel háttérváltozójának kialakítását az a megfontolás vezette, hogy 
a munkaerő-piaci bekapcsolódás ténye mellett a bevont változók a kötődés mértékét és mi-
nőségét is képviseljék. A három releváns változó a munkavállalás horizontális illeszkedése, 
a végzett munka időterhelése (maximum heti 20 óra avagy afelett) és a munkavállalói-hallga-
tói státusz szubjektív megítélése. Tekintettel a változók közti erős keresztkorrelációra, a be-
kapcsolódás típusait egy változóba sűrítettük. Ennek során a nem dolgozók és a szakterületi 
munkát végzők mellett a nem szakterületi munkavégzés esetén különbséget tettünk aszerint, 
hogy mennyire gyenge vagy erős intenzitású a munkaerő-piaci bekapcsolódás. Ez alapján 
a tanulmányok alatti munkaerő-piaci kapcsolódást az alábbi kategóriákkal írjuk le: 

– nem dolgozó hallgató 
–  a szakterülethez nem illeszkedő munkát, kis intenzitással (részidőben, magát hallgatóként 

defi niálva) végző hallgató 
–  nem illeszkedő munkát nagy intenzitással végző hallgató (nem részidőben és/vagy magát 

munkavállalóként defi niálva) 
– illeszkedő munkát végző hallgató 

Az anyagi helyzet háttérváltozója egy szubjektív mutatót tartalmaz, Az anyagi helyzet szub-
jektív megítélésére a Eurostudent V kérdőívében szereplő ötfokú skála értéke szolgált4. An-
nak érdekében, hogy a tanulmányok alatti munkavállalás anyagi helyzetre gyakorolt hatását 
kiszűrjük, e lépésben interakciós változó bevezetésére is sor került.  

A munkaerő-piaci várakozások hatásának vizsgálata során a kutatás kérdőívében szereplő 
ötfokú skálát tartalmazó változóval dolgoztunk5. Itt ismét kontroll-változó beemelésével töre-
kedtünk a munkavállalás és a várakozások közti interakciós hatás kiszűrésére.  

4  Küzd pénzügyi nehézségekkel? (1–5-ig tartó skála, ahol 1=nagyon komoly nehézségekkel küzd, 5=egyáltalán 
nem küzd nehézségekkel)

5  Milyennek látja a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit jelenlegi tanulmányai befejezését követően Magyar-
országon? (1–5-ig tartó skála, ahol 1=nagyon rossznak, 5=nagyon jónak)
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A hallgatók szocio-demográfi ai hátterét modellünkben a nem, a középiskolai képzési háttér, 
a szülői iskolai végzettség, valamint a kibocsátó család társadalmi helyzetének szubjektív 
megítélésén alapuló6 változói képviselték. 

A felsőoktatási intézményi háttér hatását a tanulmányok képzési területe és az intézményi 
típus mellett a felsőoktatási intézmény regionális elhelyezkedésével építettük be a modellbe, 
tekintettel az erősen centralizált és hierarchikus hazai intézményi struktúrára. 

Az eredmények interpretálása során a teljes regressziós modell eredményeit ismertetjük, az 
egyes lépcsők bevonása során mutatkozó összefüggések tárgyalására nem térünk ki. A fenti 
megfontolások alapján felépített modell magyarázó ereje: Pseudo-R² (Nagelkerke R Square) 0,247.

Eredmények

A többváltozós magyarázó modell eredményei alapján azt találjuk, hogy a hallgatók munka-
erő-piaci kötődése (H1) mind erősségét, mind minőségét tekintve befolyásolja a továbbtanu-
lási terveiket. A nem dolgozó hallgatókhoz képest a szakterületen dolgozók továbbtanulási 
motivációja magasabb. Ugyancsak magasabb a továbbtanulás tervezésének esélye a kis in-
tenzitású munkavégzés (lényegében diákmunka) esetén, mint munka hiányában. Ugyanakkor 
a munkának a továbbtanulásra gyakorolt pozitív hatása nem jelentkezik a nagy intenzitású, 
nem szakterületi munka esetén. Fontos eredménynek találjuk, hogy e tekintetben – a szak-
irodalmon alapuló várakozásokkal megegyezően – nem önmagában a munkavállalás ténye 
a döntő szempont, hanem a munkaerő-piaci kapcsolódás erőssége és minősége. Hipotézisünk-
nek megfelelően tehát mennyiségi oldalról a kisebb intenzitású munkaerő-piaci részvétel hat 
pozitívan a továbbtanulási tervekre, míg minőségi oldalról a munka szakmai jellege.

Az anyagi erőforrások hatására vonatkozó hipotézist (H2), amely szerint a (szubjektíve) 
kedvezőbb anyagi körülmények közt élő hallgatók nagyobb eséllyel tervezik felsőfokú tanul-
mányaik meghosszabbítását, a vizsgálat eredményei 10 százalékos megbízhatósági intervallum 
mellett igazolták. Az az összefüggés, amely a rendelkezésre álló erőforrások képzési beruházási 
tervekre vonatkozó hatásaiban mutatkozik meg, arra utal, hogy az anyagi szempontok már 
a tervezett továbbtanulást is  dominálják, a szelekció már ezen a szinten is érvényesül. 

A munkaerő-piaci várakozásokra vonatkozó hipotézisünket (H3) a kapott eredmények 
cáfolták, sőt azzal ellentétesen alakultak. Feltételeztük ugyanis, hogy a kedvezőbb kilépési 
helyzetre számító hallgatók nagyobb eséllyel hagyják el a felsőoktatást, ám úgy tűnik, a fel-
sőfokú tanulmányokhoz kötődő kedvező munkaerő-piaci várakozások pozitív hatással bírnak 
a további tanulási tervekre. Mindez – a képzési beruházási elmélet alapján – arra enged 
következtetni, hogy a bachelor képzésben részt vevő hallgatókat tanulmányaik percepcionált 
kedvező munkaerő-piaci megtérülése további képzési beruházásokra motiválja.

A magyarázó modellünkbe kontrollként beemelt további két változó-csoport – a szocio-
demográfi ai háttér és a felsőoktatási struktúra – esetében a téma kutatási előzményeiben 
már részletesen feltárt hatások igazolódtak vissza. Azaz a kedvezőbb származási és képzési 

6  Vannak, akik úgy tekintenek magukra, mint magas társadalmi státusúakra, mások alacsony társadalmi státu-
súnak tartják magukat. Végiggondolva családi hátterét, hová helyezné el szüleit ezen a skálán? (10 fokú skála, 
ahol 1=alacsony társadalmi státusz, 10= magas társadalmi státusz)
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intézményi háttér a továbbtanulási tervek irányába mutat, illetve e terveket a szakterületi 
jellemzők alapvetően formálják. A szülők magasabb iskolai végzettségi szintje és a kedve-
zőbb középiskolai háttér pozitívan hat a továbbtanulási aspirációkra. Ugyanakkor a nemek 
közti különbség és a szubjektív társadalmi státuszbeli eltérések hatása nem szignifi káns. 
Az átlépési terveket a felsőoktatási struktúra is dominálja. E hatás egyrészt hierarchikus, 
hiszen a klasszikus egyetemen tanulókhoz képest a többi intézménytípus – nem klasszikus 
egyetemek, s főként a főiskolák – hallgatóinak körében lényegesen alacsonyabb a tervezett 
MA átlépés esélyhányadosa. Másrészt azonban a képzési rendszer horizontális dimenziói 
is leképeződnek a továbbtanulási tervekben. Ennek megfelelően láthatjuk a természet-, tár-
sadalom, gazdaság- és bölcsészettudományi hallgatók műszaki szakterülethez viszonyított 
szignifi kánsan gyakoribb továbbtanulási aspirációit.

Az MA átlépés tervezésére ható tényezők

Bináris logisztikus regressziós modell esélyhányadosai Exp(B)

Munkaerő-piaci részvétel

Alacsony munkaintenzitású nem szakmai munka  2,092***

Magas munkaintenzitású nem szakmai munka  1,012

Szakmai munka  1,373**

Anyagi helyzet

Szubjektív anyagi helyzet  1,055+

Szubjektív anyagi helyzet*dolgozik (inter.)  0,959

Munkaerő-piaci várakozás

Szubjektív elhelyezkedési esély  1,140***

Szubjektív elhelyezkedési esély*dolgozik (inter.)  0,967

Szocio-demográfi ai háttér

Férfi  1,017

Középiskolai háttér: 4 osztályos gimnázium  1,285***

Középiskolai háttér: 6–8 osztályos gimnázium  1,450***

Diplomás szülő  1,295***

Szubjektív családi társadalmi státus  1,002

Felsőoktatási intézményi háttér

Felsőoktatási intézmény: főiskola  0,091***

Felsőoktatási intézmény: nem klasszikus egyetem  0,461***

Képzési terület: agrár  1,374**
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Felsőoktatási intézményi háttér

Képzési terület: bölcsészettudomány  1,839****

Képzési terület: gazdaságtudomány  1,445***

Képzési terület: informatika  0,828*

Képzési terület: egészségtudományi  0,455***

Képzési terület: pedagógusképzés  0,557***

Képzési terület: sporttudomány  1,267

Képzési terület: társadalomtudomány  1,877**

Képzési terület: természettudomány  2,192***

Intézmény régiója: Közép-Magyarország  1,459***

Intézmény régiója: Nyugat-Magyarország  0,420***

Constant  1,212

Cox & Snell R Square  0,182

Nagelkerke R Square (Pseudo-R²)  0,247

Esetszám  6 945

Forrás: Eurostudent V – Educatio Nonprofi t Kft.

Megj.: Referencia-csoportok: nem dolgozó hallgató; középiskolai háttér: szakközépiskola; képzési terület: mű-
szaki; felsőoktatási intézmény típusa: klasszikus egyetem; intézmény régiója: Kelet-Magyarország

Szignifi kancia: *** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05; + p<0.1

Következtetések

A mesterképzési továbbtanulási tervek kapcsán rendelkezésünkre álló elméleti és empirikus 
előzmények alapján számos meghatározó tényező hatását meglehetős bizonyossággal feltéte-
lezhetjük. Ismert a szocio-demográfi ai háttértényezők jelentős szerepe a továbbtanulási aspi-
rációkban. Ugyancsak ismert a felsőfokú képzési rendszerbe kódolt vertikális és horizontális 
struktúrák leképeződése a hallgatók képzési aspirációiban. E hatásokat vizsgálatunk vissza 
is igazolta. Úgy találjuk ugyanakkor, hogy amíg a felsőfokú képzés és munkaerőpiac közti 
átmenet dinamikájáról és a tanulmányok alatti munkavállalás hozadékáról kutatási előz-
mények alapján szintén sokat tudhatunk, a hallgatók munkaerő-piaci kötődésének tovább-
tanulási tervekre gyakorolt hatása kevésbé feltárt terület. A felsőoktatás és munkaerő-piac 
közti átmeneti időszak speciális volta önmagában is indokolja a hallgatói munkaerő-piaci 
kötődés képzési kihatásainak alaposabb vizsgálatát. A tanulmányok alatti munkavállalás 
és a megvalósult munkaerő-piaci kilépés kapcsán feltárt összefüggéseket a tervek szint-
jére leképezve vizsgálatunkban egyrészt azt feltételeztük és mutattuk ki, hogy az észlelt 
anyagi nehézségek inkább predesztinálják a hallgatókat tanulmányaik korábbi lezárására 
és a munkaerő-piaci kilépésre. Szintén a frissdiplomások kilépési vizsgálataiból láthatjuk 
a felsőfokú tanulmányok alatti szakmai munkavégzés későbbi hozadékát, ugyanakkor azt 
is, hogy ez nem jellemzi a szakterülethez nem kapcsolódó – megélhetési – munkavégzést. 
Feltételeztük, hogy a bekapcsolódás intenzitását és szakmaiságát indokolt külön vizsgálni. 
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Ennek során azt találtuk, hogy megközelítésünk indokolt volt. A tanulmányok alatti mun-
kavégzés általában pozitívan hat ugyan a továbbtanulási tervekre, de ez a hatás szakterületi 
relevanciától és intenzitástól függ. A nem szakterületi munkavégzés csak kis intenzitás 
esetén emeli a továbbtanulási motivációt. Vizsgálati eredményeink visszaigazolták azt az 
alapfeltevést, miszerint a hallgatói munkavállalásban a fő választóvonalat a bekapcsolódás 
jellege – illeszkedése, intenzitása –, és nem a puszta ténye jelenti. Modellünk – úgy véljük – 
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó hallgatói várakozások egy fontos aspektusára is rámutatott. 
Az, hogy (előzetes várakozásainkkal ellentétben) a végzettségük révén jobb elhelyezkedési 
lehetőségeket prognosztizáló hallgatók nagyobb eséllyel tervezik tanulmányaik folytatását, 
arra enged következtetni, hogy a hallgatók e csoportja jobban bízik további képzési beruhá-
zásai későbbi megtérülésében is. 

Tények helyett tervek meghatározóinak feltárása óhatatlanul együtt jár a makroszintű ha-
tások elmosódottabb azonosíthatóságával. Mégis úgy véljük, hogy a két rendszer – képzés és 
munkaerőpiac – közti átmenet nézőpontjából a hallgatói döntéseket meghatározó társadalmi, 
strukturális hatásokat és az egyéni aspektusok szerepét egyaránt indokolt feltárni. A tervek, 
aspirációk vizsgálatának ugyanis fontos hozadéka lehet, hogy a számos külső tényező által 
determinált, megvalósult cselekvés előtti állapotot rögzítve épp a képzés és munkaerőpiac 
közti átmenet mikroszintű meghatározottságairól adhat élesebb képet. Mindeközben a tervek 
– a megvalósult cselekvéssel összevetve – a külső korlátozó tényezőkről is ékesen beszélnek. 
Különösen érvényes lehet ez a magyarországi felsőoktatási közegben, ahol a tervezett mes-
terszintű átlépés az esetek több mint felében nem realizálódik. 

Hivatkozások

Becker, G. S. (1964, 1993, 3rd ed.): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, 
with Special Reference to Education. Chicago, University of Chicago Press.

Berde É. – Czenky K. – Györgyi Z. – Híves T. – Morvay E. – Szerepi A. (2006): Diplomával 
a munkaerőpiacon. FKI, Budapest.

Betts, J. R. (1996): What Do Students Know About Wages? Evidence from a Survey of Un-
dergraduates. The Journal of Human Resources, 31. 

Breen, R. – Luijkx, R – Müller, W. – Pollak, R. (2009): Non-persistent Inequality in Edu-
cational Attainment: Evidence from Eight European Countries. American Journal of 
Sociology, Vol. 114 (5), 1475–1521.

Brunello, G. – Lucifora, C. – Winter-Ebmer, R. (2001): The Wage Expectations of European 
College Students. Iza Discussion Paper, No. 299. 

Carvajal, M. J. – Bendana, D. – Bozorgmanesh, A. – Castillo, M. A. – Pourmasiha, K. – Rao, 
P. – Torres, J. A. (2000): Inter-gender differentials between college students’ earnings 
expectations and the experience of recent graduates, Economics of Education Review 19.

Csákó M. − László M. −Léderer P. − Róbert P. − Sági M. (1998): A felsőfokú továbbtanulás 
meghatározói 1998-ban. Kézirat. ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és To-
vábbképző Központ.

Pollard, E. – Bates, P. (2005): A graduated labour market? Employment Studies, No.2., Ins-
titute for Employment Studies.



63KINEK MEDDIG TART A FELSŐOKTATÁS?

Fehérvári A. – Imre A. – Tomasz G. (2011): Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás. 
In.: Balázs É. – Kocsis M. – Vágó I. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 133–197.

Fehérvári A. (2012): A felsőfokú képzésben résztvevők képzéssel kapcsolatos elvárásai és ter-
vei. In: Szemerszki M. (szerk.): Az érettségitől a mesterképzésig. OFI, Budapest, 141–171.

Furlong, A. – Stalder, B. – Azzopardi, A. (2003): Sebezhető Ifjúság. Sebezhetőség az oktatás-
ban, a munkavállalásban és a szabadidőben Európában. Belvedere Meridionale.

Gábor K. – Szemerszki M. (2006): BSc-hallgatók 2005/2006. In.: Gábor K. – Szemerszki M. – To-
masz G. (szerk.): A kétciklusú képzés kezdetei. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 39–89.

Galasi P. – Varga J. (2005): Munkaerőpiac és oktatás. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 
Budapest.

Galasi P. (2004): A felsőfokú végzettségű pályakezdők munkaerő-piaci sikeressége. In.: Varga 
J. (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 2004. Közelkép. MTA Közgazdaságtudományi Kuta-
tóközpont; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Galasi P. – Timár J. – Varga J. (2001): Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon. In: Semjén 
A. (szerk.): Oktatás és munkaerő-piaci érvényesülés. Budapest, MTA Közgazdaságtu-
dományi Kutatóközpont, 73–89.

Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.) (2013): Diplomás pályakövetési adatok 2011. Educatio Tár-
sadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft. 134.

Gáti A. – Róbert P. (2013): Munkavállalás a tanulás mellett: kényszerűség vagy befektetés? 
In.: Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások 2011. Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofi t Kft., 93–111. 

Hrubos I. (2012): A társadalmi esélyegyenlőtlensé gek új színterei a felsőoktatásban. Iskola-
kultúra, Vol. 22. (1), 85–90.

Kiss L. – Veroszta Zs. (2011): Bachelor graduates in Hungary in the transitional period of 
higher education system. In: Schomburg, H. – Teichler, U. (eds.): Employability and 
mobility of bachelor graduates in Europe. Key results of the Bologna Process. Sense 
Publishers, Rotterdam, 129–142.

Kostoglou, V. – Paloukis, S. (2007): Graduates’ Employment in European Union. Proceedings 
of the 5th International Conference “New Horizons in Industry, Business and Education” 
(NHIBE 2007), Rhodes, Greece.

Lannert J. (szerk.) (2003): Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. 
Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 604.

Lindberg, M. (2005): Is It Worth Being ‘Traditional’ in An Era of Mass Individualization? 
Higher Education in Europe, Vol. 30. (3–4.)

Lindberg, M. (2008): Diverse Routes from School via Higher Education to Employment. 
A Comparison of Nine European Countries. Research Unit for the Sociology of Educa-
tion – RUSE, UNIPRINT, Turku

Mare, R. D. (1980): Social background and school continuation decisions. Journal of American 
Statistical Association, 75/370. 

Mare, R. D. (1981): Change and Stability in Educational Stratifi cation. American Sociological 
Review, Vol. 46. 72–87.

Mincer, J. (1974): School, experience and earnings. National Bureau of Economic Research, 
Inc., New York.



64 KINEK MEDDIG TART A FELSŐOKTATÁS?

Oppenheimer, V. K. – Kalmijn, M. (1995): Life-cycle jobs. Research in social stratifi cation 
and mobility, 14.

Róbert P. (2002): Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vuko-
vich Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2002, Budapest, TÁRKI.

Róbert P. (2010): Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés nemzetközi összehasonlításban. 
In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Budapest, 
TÁRKI, 472–490.

Róbert, P. – Saar, E. (2012): Learning and Working: The Impact of the ‚Double Status Posi-
tion’ on the Labour Market Entry Process of Graduates in CEE Countries. European 
Sociological Review, 2012/6. 742–754.

Róbert, P. – Veroszta, Zs. (2013): Even with a degree? Hard decisions and strong selections in 
the transition from university to the labor market among Hungarian graduates during 
the crisis, 2007–2011. Paper presented on the 21st Annual Workshop of the European 
Research Network on Transitions in Youth School-to-Work Transitions in Times of 
Economic Crisis: Causes, Consequences and Remedies Berlin, September 11–14, 2013.

Ryan, P. (2001): The School-to-work Transition: A Cross-National Perspective. Journal of 
Economic Literature, 29.

Schindler, S. – Reimer, D. (2008): Primary and Secondary Effects in Class Differentials: The 
Transition to Tertiary Education in Germany. EQUALSOC Midterm Conference. Berlin.

Schomburg, H. – Teichler, U. (2006): Higher Education and Graduate Employment in Europe. 
Results of Graduate Surveys from Twelve Countries. Higher Education Dynamics, Vol. 
15. Dordrecht, Springer.

Schomburg, H. – Teichler, U. (eds.) (2011): Employability and mobility of bachelor graduates 
in Europe. Key results of the Bologna Process. Sense Publishers, Rotterdam.

Shavit, Y. – Arum, R. – Gamoran, A. (2007): More Inclusion than Diversion. Expansion, 
Differentitation, and Market Structure in Higher Education. In: Shavit, Y. – Arum, R. – 
Gamoran, A. (eds.): Stratifi cation in Higher Education: a Comparative Study. Stanford 
University Press, 1–37.

Shavit, Y. – Blossfeld, H-P. (eds.) (1993): Persistent Inequality. Changing Educational Atta-
inment in Thirteen Countries. Boulder, Westview Press.

Teichler, U. (1998): The Transition from Higher Education to Employment in Europe. Higher 
Education in Europe, Vol. 23. (4.)

Teichler, U. (2002): Graduate Employment and Work in Europe: Diverse Situations and Com-
mon Perceptions. Tertiary Education and Management, 8.

Varga, J. (2001): Earnings Expectations and Higher Education Enrolment Decisions in Hun-
gary. Budapest Working Papers on the Labour Market. BWP 2001/10.

Varga J. (2001a): A kereseti várakozások szerepe az érettségizők továbbtanulási döntésében. 
Közgazdasági Szemle, Vol. 48. (7–8), 615–639.

Varga, J. (2003): The Role of Labour Market Expectations and Admission Probabilities in 
Students’ Application Decisions on Higher Education: the case of Hungary. Budapest 
Working Papers on the Labour Market, 2003/8.

Varga J. (2004): A munkaerő-piaci ismeretek és várakozások hatása a felsőfokú továbbtanulási 
döntésekre. In.: Varga J. (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 2004. Közelkép. MTA Közgaz-
daságtudományi Kutatóközpont; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.



65KINEK MEDDIG TART A FELSŐOKTATÁS?

Varga J. (2010): A felsőfokú végzettségűek aránya, a felsőfokú végzettség munkaerő-piaci 
értéke a 2000-es években. Educatio, 3. szám, 370–383.

Veroszta Zs. (2009): A hallgatói tanulási stratégiák sokfélesége. Felsőoktatási Műhely, 2009/4., 
27–60.

Veroszta Zs. (2010): A munkaerő-piaci sikeresség dimenziói frissdiplomások körében. In.: 
Garai O. – Horváth T. – Kiss L. – Szép L. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások 2010, 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft. 11–36.

Veroszta Zs. (2012): A regionalitás szerepe – a Közép-Magyarország régió példája. In: Hrubos 
I. (szerk.): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények missziói-
nak bővülése, átalakulása. Aula, 105–133.

Veroszta Zs. (2013): A mesterképzésig juttató erők – A felsőoktatási bachelor-master átmenet 
szelekciós tényezőinek feltárása. In.: Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások 
2011, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft., 9–37.

Wolter, S. C. (2000): Wage Expectations: A Comparison of Swiss and US Students. Kyklos, Vol. 53.





67FELNŐTTOKTATÁS-E A RÉSZIDŐS KÉPZÉS?

Garai Orsolya

Felnőttoktatás-e a részidős képzés?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 17§(1) alapján a felsőoktatásban 
a képzés megszerezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. 
A jogszabály értelmében a részidős képzés alatt az esti és levelező munkarendű képzéseket 
értjük. A nem nappali munkarendű képzésekkel kapcsolatban rengeteg értelmezési eltéréssel 
találkozhatunk, legáltalánosabb a felnőttképzés, illetve a felnőttoktatás elnevezés. (Csirmaz, 
2012; Veres, é. n.; Györgyi, 2004, 8.). A 2003. évi LXI. törvény (amely a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény módosítása) szerint, aki nappali rendszerű iskolai oktatásban nem 
tud vagy nem akar részt venni, attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti, 
a munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához 
igazodó iskolai oktatásban, a felnőttoktatásban kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait. 
A jogszabály alapján tett értelmezés szerint tehát az iskolarendszerű felnőttoktatás nem az abban 
részt vevők életkora és egyéb szociális meghatározottságok alapján defi niálja a „felnőttséget”, 
hanem a tanuló lehetőségei, illetve egyéni választása által meghatározott munkarend alapján. 

Jelen tanulmányunk arra tesz kísérletet, hogy a Eurostudent V magyarországi hallgatói 
kutatása alapján megvizsgálja, hogy a felsőoktatás egy metszetében, a felnőttoktatás gyűjtő-
fogalma alá tartozó részidős alap-, osztatlan- és mesterképzésekben beszélhetünk-e homogén 
„felnőtt” csoportról.   Hipotézisünk szerint a részidős képzésben részt vevő hallgatók csoportja 
nem kezelhető bontatlan egységként. Amennyiben a részidős képzés szerint felsőoktatási 
tanulmányaikat folytató hallgatókat a Eurostudent kutatás során alkalmazott négy életkori 
csoportra bontjuk, előfeltevésünk szerint a legfi atalabb kohorsz (21. életévüket betöltőkkel 
bezárólag) a több vizsgált dimenzió alapján nagy eltéréseket mutat, a középső két „átmeneti 
csoport” (22–24 és a 25–29 évesek), illetve a részidős képzésben tanulók legidősebb kohor-
szához (30. életévüket betöltöttek vagy annál idősebbek) képest. 

Az eltérés oka feltételezéseink alapján egyrészt az, hogy a legfi atalabb csoportba tartozó 
hallgatók jelentős hányada a „sikertelen” nappali felvételi vizsgája eredményeképpen került 
tartalékmegoldásként a részidősök csoportjába, másrészt bár felnőttképzésben vesznek részt, 
életvitelük szerint nem vagy csak részlegesen sorolhatók a felnőttek csoportjába. A 22–24, 
illetve 25–29 éves korosztályba tartozó fi atalok csoportjáról feltételezzük, hogy bár a leg-
fi atalabbakhoz képest lényegesen magasabb arányban választották elsősorban a részidős 
képzést, de életvitelük miatt  még mindig több dimenzió mentén nem mondható egyértelműen 
rájuk, hogy a felnőttek csoportjába tartoznak. Ebben a két kohorszban magas azok aránya, 
aki életviteli sajátosságaik alapján az úgynevezett posztadoleszcens életkori szakaszban van-
nak. Vaskovics szerint a posztadoleszcens életszakaszban lévő felnőttek nem függetlenítették 
magukat teljes mértékben a szülői háztól. A csoport azonosítását nehezíti, hogy ez a leválás 
egyénenként eltérő időpontban történik, így konkrét életkori meghatározása nem lehetséges, 
csupán az általuk betöltött speciális társadalmi pozíció azonosítható. Vaskovics öt dimenzió 
mentén vizsgálja a leválás folyamatát, ezek közül vizsgálatunkban a közös fedél alól történő- 
illetve az anyagi pénzügyi leválás dimenzióit vesszük szemügyre. (Vaskovics 2000)
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Vizsgálatunk másik iránya a részidős és nappali munkarendű hallgatók összehasonlítása 
az életkor dimenzió mentén. Feltételezésünk szerint ez a két változó csak együtt vizsgálható, 
bár a nappalis hallgatók sajátos helyzetükből adódóan nagyobb százalékban ragadnak benn 
hosszabb időre a fent említett posztadoleszcens állapotban, viszont ennek hatása – visszaka-
nyarodva első hipotézisünkhöz – a részidős hallgatók körében sem elhanyagolható. 

Vizsgálatunkhoz a Eurostudent V magyarországi kutatási adatbázisán kívül a hazai 2006–
2013. évi felvételi statisztikákat is alapul vettük.

Részidős munkarendű képzések a felvételi statisztikákban

A részidős képzéseket szokás munka melletti tanulásként is értelmezni, és ezzel párhuzamo-
san a „fi zetős” képzések kategóriájába is besorolni. A valóság ennél árnyaltabb, és az eltelt 
8 évben jelentős változás állt be ezen a téren is. 2006 óta a nappali képzések tekintetében 
összességében – a belső nagy szerkezeti változásokat és a statisztikából kiugró 2012-es évi 
támogatott helyek nagyarányú csökkentését fi gyelmen kívül hagyva – az önköltséges és 
a támogatott helyek aránya ugrásszerűen nem változott, a „tandíjat” fi zetők aránya körülbe-
lül 20-25 százaléka az ösztöndíjasoknak. (Garai–Kiss, 2012) A részidős képzések esetében 
viszont tendenciózus változás tapasztalható. Míg 2007-ben a 4 költségtérítést fi zető részidős 
felvettre jutott egy államilag fi nanszírozott, addig 2013-ban már alacsonyabb (63 százaléka) 
volt az önköltségesek aránya az ösztöndíjasoknál. Ebből az adatból az nem derül ki számunkra, 
hogy tudatos oktatáspolitikai döntés eredménye ez az arányváltozás, vagy a költségtéríté-
ses szakok csökkentésének mellékkövetkezménye, de ettől még tényként kezelhetjük, hogy 
a részidős képzések nem egyértelműen jelentenek tandíjkötelezettséget.

1. táblázat Felvételt nyert jelentkezők K/A aránya*

Év Nappali Részidős képzés

2006  0,18  3,02

2007  0,27  3,95

2008  0,22  2,42

2009  0,20  1,45

2010  0,21  1,44

2011  0,25  1,40

2012  0,43  1,07

2013  0,26  0,63

*K: költségtérítéses/önköltséges; A: államilag támogatott/állami ösztöndíjas
Forrás: Jelentkezési és felvételi adatok. Educatio Nonprofi t Kft.

Mielőtt alaphipotézisünket alaposabban körüljárnánk, érdemes elgondolkodnunk azon 
a kérdésen is, hogy a részidős képzés vajon minden, ezen munkarenden felsőfokú tanulmá-
nyait megkezdő számára egyet jelent-e a felnőttoktatással. Azaz elsődleges szándék társul-e 
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hozzá, vagy egy eredménytelen nappali munkarendű felvételi biztonsági tartalékaként nyert 
erre a munkarendre felvételt a jelölt. Idősoros felvételi adataink alapján megállapíthatjuk, 
hogy csupán 4–6 százalék közé tehető azoknak a jelentkezőknek az aránya, akiknek nem 
a részidős képzés volt az elsődleges szándékuk. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a rész-
idős képzésekre tehát sokkal inkább tekinthetünk a felnőttoktatás részeként, mint a második 
legjobb megoldásként.

2. táblázat Részidős képzésre felvett, első helyen nappali tagozatos képzést megjelölők az 
összes felvett százalékában

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,8% 6,6% 4,3% 4,9% 4,4% 4,9% 4,8% 4,0%

Forrás: Jelentkezési és felvételi adatok. Educatio Nonprofi t Kft.

Polónyi a felsőoktatási felnőttképzést alapvetően két nagy csoportra osztja: az egyik az 
első diplomaszerzésre irányuló képzések, a másik a már diplomával rendelkezők kép-
zése. (Polónyi, 2012) Az első diploma megszerzésére irányuló kísérletek célját szerinte 
a társadalmi mobilitásban, fi atalkori hátrányok kiegyenlítéseként szokás értelmezni, dip-
lomások esetén pedig szükséges képzési fejlesztésként. Ez az értelmezés azonban csak 
a vertikális dimenzió szerint osztja fel a részidős képzéseket, fi gyelmen kívül hagyva az 
azonos képzési szinten belüli belső különbségeket és eltérő stratégiákat.  Amennyiben 
a fenti adatsort az életkor kategoriális változóval megbontjuk, várakozásainkat részben 
igazoló belső ellentmondásra bukkanunk az életkori kategóriák mentén. A legidősebb 
korcsoportba tartozó felvettek körében egy százalék alá esik azok aránya, akik eredendő-
en nappali munkarenden próbáltak bejutni a felsőoktatásba. A 30 évnél idősebbek tehát 
mind életkoruk, mind jelentkezési stratégiájuk alapján egyértelműen felnőttoktatásban 
vesznek részt, de hogy ez a munka melletti tanulást is jelenti-e egyben, erre a Eurostudent 
kutatás alapján keressük a választ a későbbiekben. A 21 éves, illetve ennél fi atalabb felső-
oktatásba bejutók között viszont már 16–22 százalékos arányban beszélhetünk sikertelen 
nappali munkarendű felvételiről. A korcsoportok közötti nagyarányú eltérés indokolja 
további vizsgálódásunkat a témában. 

3. táblázat Részidős képzésre felvett, első helyen nappali tagozatos képzést megjelölők az 
összes felvett százalékában korosztályonként

év –21 22–24 25–29 30 és felette

2006  20,25%  5,01%  1,05%  0,55%

2007  21,21%  6,94%  1,70%  0,96%

2008  16,15%  4,17%  1,06%  0,50%

2009  20,89%  5,79%  1,39%  0,62%

2010  20,94%  6,30%  1,38%  0,77%
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év –21 22–24 25–29 30 és felette

2011  21,50%  7,10%  2,07%  0,75%

2012  20,57%  6,72%  2,07%  0,70%

2013  16,20%  6,25%  1,46%  0,61%

Forrás: Jelentkezési és felvételi adatok. Educatio Nonprofi t Kft.

Részidős képzések a Eurostudent kutatásban

Személyi adatok, jelenlegi tanulmányok

A 2013. évi Eurostudent V kutatás közel 17 000 hazai érvényes válaszadója közül 22,8 száza-
lék, azaz 3 812 fő nem nappali munkarendű képzésben vesz részt a magyar felsőoktatásban. 
Ennek a közel négyezer főnek a 48 százaléka betöltötte 30. életévét, 25 és 29 közötti 29 szá-
zaléka, a 22–24 éves korosztályba tartozik minden ötödik részidős hallgató, és a legfi atalabb 
korosztály csupán 3 százaléka a nappali, illetve esti munkarenden tanulóknak.

A nők nagyobb arányban választják a részidős munkarendeket, a nappalisoknál 7 száza-
lékkal magasabb, 60 százalékos a részvételük.  A nemi megoszlás azonban a korcsoporton-
kénti bontásban elég eltérő. A két fi atalabb korcsoportban 70 százalék körüli a nők aránya. 
A 25–29 éves korosztály nemi megoszlása érdekes módon közel azonos a nappali munkaren-
den tapasztalhatóval. A legidősebbek hozzák a részidős csoport átlagát, körükben nagyjából 
kétharmados a női nem aránya.

4. táblázat Nemek szerinti megoszlás munkarendenként, és nemek szerinti megoszlás 
a részidős képzések hallgatói körében életkori csoportonként

Nő Férfi 

Nappali 53% 47%

Részidős 60% 40%

Részidős 21 éves vagy fi atalabb 70% 30%

Részidős 22–24 éves 69% 31%

Részidős 25–29 éves 54% 46%

Részidős 30 éves vagy idősebb 61% 39%

Forrás: Eurostudent V magyarországi felmérés, 2013. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft.1

Az esti, illetve levelező munkarenden a nők magas részvételének egyik feltételezhető oka lehet 
a választott képzésterület. Vizsgált csoportunkra egységesen elmondható, hogy elsősorban 
a „női képzésterületeken” felülreprezentáltak. (Garai, 2012) Ezek a területek a gazdaságtu-

1  A további táblázatok adatainak forrása: Eurostudent V magyarországi felmérés, 2013. Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofi t Kft.
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dományi, jogi és igazgatási2 és a pedagógusképzés. Korcsoportokon belüli árnyaltság itt is 
tapasztalható. A legfi atalabb korosztályban és a legidősebbek körében csak minden ötödik 
hallgató választása esett a gazdasági területre, a két középső csoportban viszont ez az arány 
több mint harminc százalék. Külön meg kell jegyeznünk, hogy a legidősebbek körében a há-
rom említett területen kívül a társadalomtudományi képzésterület is felülreprezentált a ha-
sonló korú nappali tagozatosokhoz képest.

Ha a képzési szinteket nézzük, akkor azt látjuk, hogy bár a kor előrehaladtával természetes 
a nappali munkarenden, hogy a BSc/BA arány csökkenésével párhuzamosan az MA arány 
növekszik, mégis, ez egy ponton megtörik. A 25–29 évesek körében ugyanis alacsonyabb 
a bachelor képzésben részt vettek aránya, mint a legidősebbek között, ennek oka a kohorszban 
nagyon magas, közel 20 százalékos osztatlan képzési arány. Ez a törés a részidősök körében 
nem észlelhető, bár ezen a munkarenden is a 25–29 évesek körében a legnagyobb az osztatlan 
képzésben tanulók aránya.

Tanulmányi életút

Az érettségit adó középiskola intézménytípusa szerint mind a részidős, mind a nappali kép-
zésben tipikusan a 4 osztályos gimnázium áll az élen 40–50 százalékos aránnyal. A mun-
karendek közötti alapvető különbség eredője a szerkezetváltó gimnáziumok és a szakközép-
iskolák arányában lelhető fel. Nappali munkarenden a legidősebb korosztály felé haladva 
a szerkezetváltó gimnáziumi érettségi aránya csökken, a szakközépiskolai végzettségé nő. 
A részidős képzésben viszont a középső két korcsoportban a szerkezetváltó gimnáziumban 
érettségizettek aránya lényegesen magasabb, megközelíti a 20 százalékot, míg a másik két 
csoporté csupán 12 (legfi atalabbak), illetve 5 százalék (30 felettiek). 

A nyelvismeret a diplomaszerzés alapkövetelménye és a mobilitás eszköze. A részidős 
hallgatók ebben a tekintetben nem mutatnak nagy különbséget a nappali képzésre járókhoz 
képest. A differenciák ezen változó mentén is inkább korosztályi jellegűek. Az angol nyel-
vet egyáltalán nem ismerők a legidősebb korcsoport kivételével öt százalék alatt maradnak, 
a 30 évet betöltöttek esetében ez eléri körülbelül a 10 százalékot mind nappali, mind részidős 
képzésben. A német és a francia nyelvet beszélők körében is nagy a munkarendek között 
a hasonlatosság az első három életkori csoportban, eltérés csupán a legidősebb korosztályban 
mutatható ki. Mindkét nyelvet a legidősebb korcsoportban beszélik a legtöbben elfogadható 
szinten, és a legkevesebben nem ismerik. Ezzel szemben a részidősök körében e két nyelv 
ismerete a legidősebbek körében a legalacsonyabb arányú. 

A részidős képzéseket végző hallgatók körében természetesnek gondolhatjuk, hogy ameny-
nyiben bevezetjük a korcsoport változót, ahogy haladunk az idősebb csoport felé, egyre na-
gyobb lesz azok aránya, akik korábban már beléptek valamilyen formában a felsőoktatásba, 
felsőfokú szakképzésbe, a bolognai rendszer szerinti kétciklusú képzésbe vagy még az azt 
megelőző képzésszerkezet szerinti szintek valamelyikébe. (Jelen vizsgálat keretei nem teszik 

2  Ez a képzésterület a vizsgálat időpontjában már ebben a formában nem létezik, jelenleg a jogi és a közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzésterület osztozik a korábbi képzésterület képzésein, de a vizsgált hallgatók nagy 
része a belépés pillanatában még a korábbi képzésterületi besorolás szerint lett kategorizálva, ezért a tanul-
mányban mi is a korábbi besorolást használjuk.
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lehetővé, hogy azt is feltárjuk, vajon befejezett képzésekről beszélünk-e. Tehát nem tudjuk, 
hogy a jelenlegi képzés a korábbi folytatása-e vagy egy második „kísérlet”.) Nappali tagozaton 
ez a fokozatos növekedés jól látható, bár az utolsó két korosztály átlagos belépése már csak 
csekély mértékben tér el egymástól, minden második hallgató már jelenlegi képzése előtt is 
megkezdte felsőfokú tanulmányait. A részidősök esetében a már korábban belépők aránya 
minden korosztályban magasabb a nappali munkarendűeknél. A 25–29 évesek között ez az 
arány 71 százalék, ami kimagasló, és ezzel a trendet megtörve közel 10 százalékkal megelőzik 
a 30 évet betöltötteket.

5. táblázat A jelenlegi tanulmányok megkezdése előtt már felsőfokú tanulmányokat végzettek 
korcsoportonként és munkarendenként

Korcsoport Részidős Nappali

21 éves vagy fi atalabb 13% 6%

22–24 éves 51% 31%

25–29 éves 71% 51%

30 éves vagy idősebb 62% 52%

Ha nem csak azt vizsgáljuk, hogy belépett-e már korábban a felsőoktatásba, hanem azt is 
megnézzük, hogy a középiskola elvégzése után ezt egyből sikerült-e megtennie, akkor azt 
látjuk, hogy bár a nem közvetlen átlépők aránya minden korosztályban nagyobb a részidő-
söknél, viszont az életkori hatás sokkal erősebbnek tűnik a munkarendnél. 30 éves kor felett 
annak a valószínűsége, hogy valaki nem közvetlen középiskola után kezdte meg a felsőfokú 
tanulmányait, már a nappalisok körében is eléri a 40 százalékot, attól függetlenül, hogy jelen-
legi tanulmányait akár már megelőzhette egy korábbi felsőfokú képzés, a részidősök körében 
ez pedig már a hallgatók kétharmadára igaz.

6. táblázat A középfokról nem közvetlenül a felsőoktatásba lépők korcsoportonként és mun-
karendenként

Korcsoport Részidős Nappali

21 éves vagy fi atalabb 9% 1%

22–24 éves 20% 8%

25–29 éves 31% 20%

30 éves vagy idősebb 62% 40%

A felnőtté válás egyik kritériuma az állandó jellegű munkavégzés. Ebből a szemszögből is 
érdemes megvizsgálni, hogy az első felsőfokú tanulmány megkezdése előtt volt-e tartós és 
legalább heti 20 órás munkaviszonya a megkérdezetteknek. Tartós és legalább heti 20 órás 
munkavégzés a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt lényegesen nagyobb arányban jel-
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lemző a részidős képzésben tanulókra, viszont az életkori dimenzió itt sem elhanyagolható. 
A legidősebb korosztályba tartozók körében a jelenleg nappalis hallgatók legalább egyharma-
dának volt állandó jellegű munkája tanulmányai megkezdése előtt. Az alkalmi jellegű mun-
kavégzésnél viszont már egyáltalán nincs jelentősége a két legfi atalabb korcsoport körében 
a munkarendnek, minden esetben 20 százalék körüli azok aránya, akik végeztek alkalmi 
munkát ebben az időszakban. A nappalisok körében ez az arány a 25–29 évesek körében is 
megmarad, a részidősök között viszont ennek a korosztálynak már inkább az állandó jellegű 
munkavégzésben emelkedett a részvételi aránya.

7. táblázat Felsőfokú tanulmányaik előtt munkát végzők és nem végzők munkarendek és 
életkori csoportok szerint

 

Legalább egy évig heti 

20 vagy több órában

Kevesebb, mint egy 

évig, vagy kevesebb, 

mint heti 20 órában Nem

korcsoport részidős nappali részidős nappali részidős nappali

21 éves vagy fi atalabb 17% 2% 17% 18% 67% 79%

22–24 éves 22% 5% 20% 20% 58% 75%

25–29 éves 33% 15% 10% 21% 56% 64%

30 éves vagy idősebb 66% 35% 6% 16% 28% 49%

Továbbtanulási tervek 

A jelenlegi képzést követő tanulmányokkal kapcsolatos terveknél sem beszélhetünk egyértel-
műen a munkarendek közötti különbségekről a korosztályi hatások fi gyelmen kívül hagyásá-
val. A képzést követő közvetlen átlépésnél a két fi atalabb korosztálynál még közel 15 százalék 
a munkarendek közötti különbség, a két idősebb korosztály körében viszont ez az arány 
lecsökken 7-8 százalékra. A bizonytalanok körében szintén az életkori hatás érezhető, a két 
szélső életkori csoportban a munkarendek aránya megegyezik, a 22–24 és a 25–29 évesek 
körében viszont eltér 7 százalékkal.
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1. ábra Továbbtanulási tervek munkarendek és életkori csoportok szerint3
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 Igen, azonnali átlépéssel  Igen, késleltetett átlépéssel  Nem  Bizonytalan

Természetesen a végzést követő egy évben a tervek szintjén nem csupán a további tanulmá-
nyok érdekesek számunkra, hanem a tanulmányaikat egy éven belül biztos nem folytatók 
elképzelései is az adott időszakra vonatkozólag. A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy 
míg a két fi atalabb korosztály munkarendtől függetlenül új vagy első munkahelyet keres 
elsősorban, addig a két idősebb korcsoportnál már csupán a nappalisok próbálják megtalálni 
első vagy új munkahelyüket elsősorban, a részidős képzésben résztvevők jelenlegi mun-
kahelyükön szeretnék folytatni munkájukat. Ez is arra utalhat, hogy a részidősök körében 
az idősebbek számára a tanulás inkább munkahelyi pozíciójuk megerősítésére szolgál, míg 
a fi atalabb generációknál a tanulmányok jelölik inkább ki a jövendő munkahelyeket, azaz itt 
még kisebb arányban beszélhetünk stabilitásról, beérkezettségről.

3  Valamennyi ábra adatainak forrása: Eurostudent V magyarországi felmérés, 2013. Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofi t Kft.
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2. ábra Egy éven belüli továbbtanulást nem tervezők szándékai munkarendenként és életkori 
csoportonként
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Életkörülmények

A felnőtté válás folyamata a legnagyobb arányban a hallgatók életkörülményeiben érhető 
tetten. Ennek egyik legalapvetőbb dimenziója a szülői háztól való elszakadás, de ez a le-
válás nem jelenti még egyértelműen a funkcionális felnőtté válást. A hallgatói életforma 
egyik lehetséges fi atalkort konzerváló tényezője a közösségi együttélés, azaz a kollégi-
um, illetve közös albérlet. Vizsgálatunkban tehát a szülőkkel való együttélést és a más 
személyekkel való együttlakást a fi atalkor velejárójának tekintjük, a partnerrel/gyerekkel, 
illetve az egyedül élést, az önálló háztartásvezetést, felnőttségre utaló tényezőnek vesz-
szük. Adataink megmutatják, hogy ebből a szempontból egyedül a 30. életévüket betöltött 
részidős hallgatók sorolhatók egyértelműen a felnőttek kategóriájába, bár még körükben is 
16 százalék azok aránya, akik szülőkkel, illetve más személyekkel laknak együtt, viszont 
84 százalékuk párkapcsolatban él vagy önálló háztartást vezet. Ebből a szempontból a le-
gidősebb nappalis hallgatók és a 25–29 év közötti részidős hallgatók képezik az átmenetet, 
mindkét kategóriába közel 50 százalékban találunk önálló életvitelt folytatókat. A többi 
életkori kategóriában a részidősök körében ugyan mindig egy kissé alacsonyabb arányban, 
de 70 százalékos részesedést meghaladóan vannak jelen a nem önállóan élő hallgatók. Bár 
Vaskovics szerint a gyermekvállalás nem kritériuma a felnőtté válásnak, hiszen az önálló 
háztartásvezetés és a gyermekvállalási hajlandóság időpontja közötti intervallum egyre 
jobban kiszélesedik, ezt nem cáfolva annyit érdemesnek tartunk megemlíteni, hogy még 
a részidősök körében is csupán 7 százalék a 24–29 évesek körében a gyermekesek aránya, 
miközben a 30 felettieké 60 százalékos.
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3. ábra Lakáskörülmények (kivel laknak együtt a válaszadók) munkarendenként és életkori 
csoportonként
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Az önálló életforma kialakításának előfeltétele a fi nanszírozási eszközök, önálló kereset 
rendelkezésre állása. Magasabb bevételek mellett azonban az ilyen életforma lényegesen 
magasabb kiadásokkal jár, mint a szülői háznál vagy bármely közösségi formában történő 
lakhatás esetén. Természetesen nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy mind a bevételek, 
mind a kiadások terén a részidősök körében magasabb összegekkel kell számolnunk. Állan-
dó munkaviszony fenntartását a részidős képzés teszi nagyobb eséllyel lehetővé – bár mint 
később látni fogjuk, ez a nappalis hallgatók körében sem kizáró ok –, illetve nagy arányban 
már eleve munkaviszonnyal rendelkezők képzéséről beszélünk. Kutatási eredményeink sze-
rint a nappali munkarendű hallgatók csak a legidősebb életkori kategóriában érik el átlagosan 
a havi 100 ezer forint körüli kiadást, illetve bevételt. Ezzel szemben a részidősök esetén 
ugyanebben a korcsoportban 190 ezer forintos átlaggal számolhatunk. A részidősöknél ma-
radva viszont azt állapíthatjuk meg, hogy a források és kiadások jelentősen csökkennek az 
alacsonyabb életkori kategóriákban. A 24–29 évesek még elérik a 150 ezres átlagot, de a két 
legfi atalabb korosztály már csupán 100 ezer forint körüli összeggel számolhat, ami ismét 
azt mutatja, hogy a fi atalabbak alacsonyabb arányban vezetnek önálló háztartást, illetve azt 
feltételezi, hogy tanulás melletti kereső tevékenységük – amennyiben van – inkább részmun-
kaidős, illetve alkalmi jellegű.

Feltételezésünk igazolására rendelkezésünkre álló kutatási változónk szerint a nappali 
képzéseken résztvevők közül a két idősebb életkori kohorszban az állandó jellegű munka-
végzés csupán 30 százalékos, a legfi atalabbaknál pedig a 10 százalékot sem éri el. Az alkalmi 
munkavégzés ugyanezen a munkarenden 17–25 százalék közötti. Részidős képzésekben do-
minál az állandó jellegű munkavégzés, de azt is észre kell vennünk, hogy míg ennek aránya 
a legidősebbek körében 83 százalék, addig a legfi atalabbak körében csak minden második 
hallgatóra jellemző.
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4. ábra Aktuálisan munkával rendelkezők és nem rendelkezők munkarendenként és életkori 
csoportonként
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Végezetül a felnőtté válás gondolatköréből nem hagyhatjuk ki a szubjektív értékelést sem. 
A tevékenység szerinti önbesorolás alapján azt látjuk, hogy a levelezős hallgatók két fi atalabb 
korcsoportjában 14–18 százalékban vannak még olyanok, akik elsősorban diáknak vallják 
magukat, a 25–29 évesek körében ez már csak 5 százalék, a legidősebbek között pedig el-
hanyagolható. A nappali munkarenden tanulók közül a legfi atalabbak 93 százaléka vallja 
magát elsősorban diáknak, de már a 22–24 éveseknek is ötöde érzi úgy, hogy munka mellett 
tanul. Ez az arány a 25–29 évesek körében már 35 százalék, a legidősebbeknél pedig eléri 
a 41 százalékot. 

5. ábra Szubjektív státusértékelés munkarendenként és életkori csoportonként
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Összegzés

A részidős munkarenden felsőoktatási tanulmányaikat folytató hallgatók vizsgálata egyértel-
művé tette számunkra, hogy ez a csoport nem képez homogén egységet. A részidős képzé-
sekben részt vevők vizsgálata során minden esetben fi gyelmet kell fordítanunk arra, hogy az 
életkori csoportok bevonása nélkül a legtöbb vizsgált dimenzió mentén magas szórással kell 
számolnunk. Annak ellenére, hogy a részidős képzés az oktatási defi níció szerint felnőttkép-
zés, a négy alkalmazott életkori kohorsz köréből egyértelműen csak a legidősebbekről állít-
hatjuk, hogy a többség túl van már a fi atal és a felnőtt kor közé beékelődött posztadoleszcens 
időszakon. A legfi atalabb korcsoport egy jelentős hányada pedig nem csak, hogy nincs túl 
a szülői háztartástól való elváláson, hanem még a részidős csoportba bekerülése is csupán 
a felsőoktatási primer döntés kudarcának eredménye. 

A részidős és nappali munkarendű képzések közötti különbség egyértelműen igazolható 
vizsgálatunk alapján, de ebben a vonatkozásban sem tekinthetünk el egyértelműen az életkori 
dimenzió használatától. Kiváló mutatója ennek a megkérdezettek öndefi niálása, amely amel-
lett, hogy meghagyja a két munkarend közötti alapvető különbségeket, rámutat arra, hogy 
a korosztályi besorolás munkarendektől függetlenül bír erős magyarázóerővel.
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