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■  Előszó 

A felsőoktatás szociális dimenziója

A szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók részvételének növelése a felsőoktatásban euró-
pai szintű stratégiai kérdés. Az Európai Unió megújított felsőoktatási stratégiai program-
jában elérendő célként határozza meg, hogy a fiatalok 40%-a rendelkezzen felsőfokú vég-
zettséggel. Felsőoktatás-stratégiai cél a befogadó felsőoktatás megteremtése, vagyis hogy 
„nyitott legyen a tehetségek felé, bármilyen háttérrel érkezzenek is”1. Stratégiai célkitűzés 
továbbá, hogy a felsőoktatási tanulmányokat megkezdő és elvégző hallgatói populáció 
főbb jellemzőiben tükrözze a társadalom összetételét. Jelenleg az országok többségére nem 
jellemző ez a fajta kiegyenlítődés: a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok részvétele 
alacsony a felsőoktatásban, a társadalmi arányukhoz képest minden országban alulrepre-
zentáltak. A hallgatók számának további növelése érdekében célzott beavatkozások szüksé-
gesek, amelyek mérséklik a szociális helyzet összetett (gyakran látens, közvetett) hatásait. 

A szociális helyzetnek, a családi háttérnek jelentős szerepe van a felsőoktatáshoz 
való hozzáférésben: meghatározhatja a jelentkezés, belépés, bennmaradás folyamatait 
is. A hátrányos helyzetű csoportok esetében – számos kutatás, többek között az Okta-
tási Hivatalban (OH) jelenleg folyó vizsgálatok szerint is – megfigyelhető, hogy kevés-
bé tájékozottak a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban (ezért kiemelten fontos a 
pályaorientáció), valamint e családok nagy részénél nem jellemző, hogy a gyermekeiket 
a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra ösztönzik: a kedvezőtlenebb családi 
hátterű diákok ezért kisebb valószínűséggel döntenek a továbbtanulás mellett.

A jelentkezési stratégiák kialakítása (amire hat a családi háttér) és a belépés (a kép-
zéssel és az intézményválasztással kapcsolatos döntés meghozatala) tehát az első olyan 
kihívás, amellyel a felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánóknak sikeresen meg kell 
küzdeniük. A bejutást követően pedig a bennmaradást segítő, a felsőfokú tanulmányok 
befejezését támogató tagállami politikák és intézményi eszközök képesek mérsékelni a 
szociális helyzetből fakadó hátrányokat. A Bologna-folyamat szociális dimenzióval ösz-
szefüggő nemzeti stratégiákra vonatkozó javaslatában meghatározott célok a következők:

 ■ a hozzáférés kiszélesítése és egyenlő részvételi lehetőség megteremtése
 ■ olyan környezet megteremtése, amely a hallgatói tapasztalatszerzés minőségét 

növeli (például akadémiai szolgáltatásokkal való ellátottság: az információkhoz 
való hozzáférés biztosítása, könyvtár, előadóterem)

 ■ szociális szolgáltatások biztosítása (például speciális támogatások, szálláslehető-
ségek, karrierszolgáltatások)

1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az EU megújított felsőoktatási programjáról. Brüsszel, 2017. 
05. 30. COM(2017) 247 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1496304694958&ur
i=COM%3A2017%3A247%3AFIN (2018. 05. 15.)
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 ■ a végzés támogatása, a bennmaradást segítő akciók (a lemorzsolódás elleni be-
avatkozások).

Magyarországon valamennyi célhoz kapcsolódtak szakpolitikai intézkedések a hátrá-
nyos helyzetű csoportok számára. 2005-től bevezették a szociális helyzettel összefüggő 
többletpontok rendszerét, nőtt a kollégiumi szálláshelyek száma, elindultak a hallga-
tói mentor- és karrierszolgáltatások, szélesebb körben elérhetővé váltak a szociális tá-
mogatások és speciális ösztöndíjak (kormányösztöndíjak) is. A szakpolitikai beavatko-
zásokkal párhuzamosan bővült a különböző államigazgatási regiszterekben, hatósági 
adatbázisokban tárolt információk köre, ami lehetőséget ad a szociális dimenzió és a 
felsőoktatási bejutás/bennmaradás közötti összefüggések elemzésére. 

Az OH Felsőoktatási Elemzési Főosztály elemzési tevékenysége ennek érdekében 
dinamikusan bővült az elmúlt időszakban, mind a kutatási, mind az adatfelhasználási 
kultúra megújult. A fejlesztések eredményeként tovább bővíthető a meglevő kutatási és 
elemzési portfólió. A cél proaktív, a szakpolitikát és az intézményi döntéshozatalt job-
ban támogató elemzések készítése, illetve a meglevő eredmények jobb felhasználásának 
támogatása, visszacsatornázása. 

2017-től a szociális dimenzió kutatása a Felsőoktatási Elemzési Főosztály kiemelten 
fontos kutatási területévé vált. Az EFOP-3.4.5–VEKOP-17-2017-00001 „Rendszerszintű 
fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló programok a felsőoktatásban” pályázat ke-
retében megvalósul a szociális dimenzió ágazati szintű nyomon követése az Országos 
kompetenciamérés köznevelésben használt családi háttérindex adatkörének statisztikai 
felhasználásával (regiszteralapú kutatás), valamint az OH adatbázisaiban tárolt admi-
nisztratív adatok elemzésével.

A szociális dimenzióval összefüggő, elemzésbe bevonható adatbázisok között hasz-
nos adatforrás a felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatok elemzése a hátrányos hely-
zetre, fogyatékosságra, gyermekgondozásra kért többletpontok alapján. A beiratkozott 
hallgatók esetében pedig a felsőoktatási intézmények által a Felsőoktatási Információs 
Rendszerben (FIR) rögzített adatkörök elemzése valósulhat meg. A FIR-ben tárolt, a szo-
ciális helyzet elemzéséhez felhasználható adatkörök széles körűek: az esélyegyenlőség-
hez kapcsolódó adatkörök (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyaté-
kossággal élés, gyermekgondozásra vonatkozó információk, árva, félárva, nagycsaládos 
vagy családfenntartó státusz), valamint a szociális jellegű ösztöndíjakkal összefüggő 
információk (részesül-e a hallgató szociális alapú ösztöndíjban egy adott félévben, ha 
igen, milyen jogcímen és mekkora összegben) alapján célzott elemzések készíthetők a 
szociális helyzetre, a lemorzsolódásra és a felsőoktatási sikerességre vonatkozóan.

Az adminisztratív adatokon kívül kutatási adatok is rendelkezésre állnak a szociális 
dimenzió és a felsőoktatás kapcsolatának többszintű elemzésére. A kutatások között fon-
tos megemlíteni a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) online (internetalapú) kérdő-
íves kutatási moduljait, amelyekből információkat kaphatunk a tanulmányok alatti mun-
kavállalással, a megélhetéssel és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban.

A legkiterjedtebb mérés, amely a felsőoktatásban tanuló hallgatók szociális helyzetét 
elemzi, az EUROSTUDENT kutatás. A szociális dimenzió mérése ennek keretében a nem-
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zetközi színtéren már az 1990-es évek közepétől intenzíven zajlik. Az EUROSTUDENT 
az egyik legkorábbi mérési program, amelynek célja a szakpolitika számára hasznos, 
országok közötti összehasonlítást lehetővé tévő, a felsőoktatás szociális dimenzióját 
meghatározó adatok gyűjtése és elemzése, valamint az egyes országok támogatása ab-
ban, hogy felhasználják ezeket az adatokat saját felsőoktatásuk fejlesztéséhez. A kutatás 
célkitűzése szerint támogatja azokat a törekvéseket, amelyek a felsőoktatás szociális di-
menziójának megismerésére épülő, a szakpolitikai döntéshozatalt elősegítő, megbízható 
monitoringrendszerek kialakítására irányulnak.

Az EUROSTUDENT kutatás legelső adatfelvétele 1996-ban a Bologna-folyamattal ösz-
szefüggő kulcskérdésekre fókuszált (a felsőoktatáshoz való hozzáférés, a hallgatók szo-
ciális háttere, életkörülményei, nemzetközi hallgatói mobilitás). Az első hullámban 4 or-
szág vett részt, majd a későbbiekben jelentősen bővült a kutatáshoz csatlakozó országok 
köre. Magyarország az EUROSTUDENT V-ös hullámában lépett be a közös kutatásba, 
ekkor már 26 részt vevő országgal együtt vett részt a felmérésben. A kutatás lebonyo-
lítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeként az Oktatási Hivatal, 
illetve – az OH-ba történő 2016-os integrációját megelőzően – az Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. volt. 

Az EUROSTUDENT VI záró tanulmánykötetében bizonyos kérdéscsoportok eredmé-
nyeinek mélyelemzését adjuk közre tematikus kutatások formájában. A tanulmányok a 
hallgatók pénzügyi helyzetének, időgazdálkodásának, munkavállalási jellemzőinek és 
a nemzetközi mobilitási programokban való részvételük hátterének feltárását, valamint 
egyes sajátos helyzetű hallgatói csoportok azonosítását tűzik ki célul, bemutatják a vizs-
gált problémák komplex jellegét, elősegítve ezzel mélyebb megértésüket. Az elemzések 
szándékaink és reményeink szerint nemcsak az EUROSTUDENT kutatás tematikai gaz-
dagságát és módszertani megalapozottságát érzékeltetik a szakmai közönséggel és az ér-
deklődőkkel, hanem a felsőoktatás szereplőinek mindennapi munkájukban közvetlenül 
hasznosítható tanulságokkal is szolgálnak. Az elemzések köre azonban korántsem teljes 
körű, számos további irányban bővíthető. Csak néhány a felvethető szempontok, kutatási 
lehetőségek közül:

 ■ a köznevelés és a felsőoktatás kapcsolata: tipikus kibocsátó intézmények, alul-
reprezentált intézménytípusok, bemeneti utak elemzése képzési területenként és 
régiónként

 ■ a hallgatói támogatási rendszer sajátosságai: hatékonyság és hatásosság, elért és el 
nem ért csoportok, veszélyeztetett csoportok, különböző támogatási formák ösz-
szevetése

 ■ a tanulmányok típusai és jellemzői: különböző képzési területek hallgatóinak jel-
lemzői, sajátos helyzetű hallgatói csoportok azonosítása és mélyelemzése

 ■ a tanulmányokkal kapcsolatos értékelések: képzési területek, munkarendek, in-
tézménytípusok összevetése a hallgatói elégedettség különböző dimenziói mentén

 ■ lakhatási körülmények: a kollégium mint támogatási forma jellemzői, igénybe ve-
vői csoportok
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 ■  nemzetközi tanulmányi mobilitás: a mobilitási programokban részt vevő és részt 
nem vevő hallgatói csoportok azonosítása, a motiváló és visszatartó tényezők szo-
ciális háttere, a mobilitási tapasztalatok hatása a tanulmányokra és a továbbtanu-
lási tervekre

 ■ továbbtanulási tervek: a hazai és külföldi továbbtanulási tervek meghatározói, 
lemorzsolódási fenyegetettség.

Az EUROSTUDENT kutatás előnye, hogy az eredmények nemcsak tagállami, hanem 
összeurópai kontextusban is értékelhetők. A VI-os hullám kimutatta, hogy a magyar 
felsőoktatási szektor a szociális helyzettel összefüggő sajátosságokat tekintve az euró-
pai átlagnak megfelelő értékekkel jellemezhető. Az eredmények ugyanakkor felhívják a 
figyelmet arra is, hogy vannak olyan területek, például a fogyatékossággal élők vagy az 
idősebb hallgatók szociális helyzete, amelyek további elemzést igényelnek. A meglevő 
adatok, a nemzetközi kontextus, a színes, izgalmas és a szakpolitika szempontjából fon-
tos adatokra épülő elemzés egyedülálló értéke az EUROSTUDENT kutatásnak – ezért a 
gyorsjelentés után örömmel adjuk közre a tematikus kutatások eredményeit összefoglaló 
zárókötetet.

Budapest, 2018. május

 Veres Edit főosztályvezető
 Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztály
 EUROSTUDENT projekt szakmai vezető
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■  Bevezetés 

 Az EUROSTUDENT VI kutatás módszertana
és tapasztalatai Magyarországon

■ Hámori Ádám – Horváth Ágoston – Veroszta Zsuzsanna

A kutatás keretei
Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló EUROSTUDENT nemzetközi hallga-
tói kérdőíves vizsgálat célja a felsőoktatásban tanulók társadalmi hátterének és tanul-
mányi jellemzőinek megismerése, valamint a szakpolitika számára hasznos, országok 
közötti összehasonlítást lehetővé tévő, a felsőoktatás szociális dimenzióját meghatáro-
zó adatok gyűjtése és elemzése. Az 1996-ban négy európai ország (Ausztria, Franciaor-
szág, Németország, Olaszország) részvételével induló EUROSTUDENT felméréssorozat 
olyan, a Bologna-folyamattal összefüggő kulcskérdések vizsgálatára vállalkozott, mint 
a felsőoktatáshoz való hozzáférés, azzal összefüggésben a hallgatók szociális háttere, 
életkörülményei és a nemzetközi hallgatói mobilitás. A felsőoktatás szociális dimenzi-
ójának vizsgálata a Bologna-folyamat részeként létrejött Európai Felsőoktatási Térség 
(European Higher Education Area, EHEA) egyik fontos stratégiai célkitűzése, amelyhez 
az EUROSTUDENT kulcsfontosságú, országok közötti és idősoros összehasonlítást lehe-
tővé tévő mérési indikátorokat biztosít.

A kezdeti eredmények csak korlátozott összevetésre voltak alkalmasak, hiszen az 
összehangolt közös kérdések ekkor még csak egy a nemzeti adatfelvételekhez kapcsolt 
blokkot jelentettek. A II-es hullámhoz már 11 ország csatlakozott; a lényeges változást 
az újabb tagok bekapcsolódásán túl az egységes közös kérdőív megalkotása jelentette. A 
2005-ben induló harmadik EUROSTUDENT felmérésben már 23 ország vett részt, ame-
lyekhez a felméréshez csatlakozó „megfigyelő” országok kapcsolódtak (utóbbiak csak 
kísérleti jelleggel végezték el a felmérést). A 2008 és 2011 között lezajlott EUROSTUDENT 
IV-nek 25 résztvevője és 7 megfigyelője (köztük már Magyarország is) volt.

Magyarország hivatalos résztvevőként első ízben 2012-ben csatlakozott a kutatási 
programhoz. Az EUROSTUDENT V felmérés a korábbiaknál is szélesebb résztvevői kör-
rel indult, a 26 részt vevő ország mellé 5 megfigyelő státusú állam csatlakozott. A korábbi 
résztvevők közül kilépett Nagy-Britannia, Spanyolország és Törökország, újonnan csat-
lakozott viszont Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Örményország. A ma-
gyarországi adatfelvétel eredményeit a kutatást hazánkban megvalósító Educatio Tár-
sadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kiadásában megjelent magyar (Kiss 2014a) és angol 
nyelvű (Kiss 2014b) tanulmánykötet ismerteti részletesen.
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A kutatás VI-os hullámára 2016. január és 2018. május között került sor, melyben az 
EHEA 48 országából 28 vett részt: Albánia, Ausztria, Csehország, Dánia, észtország, 
Finnország, Franciaország, Grúzia, Horvátország, Írország, Izland, lengyelország, lett-
ország, litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugá-
lia, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország. Magyarország hivatalo-
san második alkalommal volt részese a kutatásnak.

Az EUROSTUDENT értelmezésében és gyakorlatában a felsőoktatás szociális dimen-
zióját a következő vizsgált témakörök alkotják:

 ■ a felsőoktatásba való belépés
 ■ a hallgatók szociális háttere
 ■ a hallgatói populáció jellemzői, életkörülményei
 ■ a tanulmányok típusai és módozatai
 ■ munkavállalás és időgazdálkodás
 ■ a hallgatók anyagi forrásai
 ■ a hallgatók tanulmányokkal kapcsolatos tapasztalatai
 ■ a hallgatók lakhatási körülményei
 ■ nemzetközi tanulmányi mobilitás
 ■ értékelés és jövőbeli tervek a tanulmányi életút tükrében.

Az EUROSTUDENT ugyanakkor több, mint egy kérdőíves kutatás: a benne részt vevő ku-
tatók, oktatáspolitikai és szakmai döntéshozók, a felsőoktatási szakmai szervezetek és in-
tézmények képviselői, szakemberek és más érintettek olyan szakmai hálózatot alkotnak, 
mely célul tűzte ki a felsőoktatás szociális dimenziójának megismerésére épülő, a szakpo-
litikai döntéshozatalt elősegítő, megbízható monitoringrendszerek kialakítását. A kutatás 
így ösztönzi az országok közötti összehasonlítást, az egymástól tanulást és a saját felső-
oktatási rendszerek új nézőpontból való megismerését, valamint a létrejött adatbázisok és 
eredmények felhasználását az egyes országok felsőoktatási rendszerének fejlesztéséhez.

A Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) által 
koordinált projekt szervezete az erős központi koordináció és a részt vevő tagállamok 
hálózatos együttműködésének sajátos együttese. A konzorcium feladata, hogy a tagok 
számára biztosítsa a minőségi adatgyűjtés szakmai hátterét. A kutatásban jellemzően az 
egyes tagországok felsőoktatásért felelős minisztériumai vagy azok háttérintézményei 
működtek közre, ezek feladata a kutatócsoport kiválasztása és a kutatás hátterének, szük-
séges erőforrásainak biztosítása volt a gyakorlati megvalósításhoz. Az EUROSTUDENT VI 
magyarországi lebonyolítását – a szakmai előkészítést, az adatfelvételt, az adattisztítást, 
az eredmények közlését és hazai terjesztését – az Oktatási Hivatal (OH) Felsőoktatási 
Elemzési Főosztálya végezte. Az Oktatási Hivatal munkatársaként Gaskó Krisztina, Há-
mori Ádám, Horváth Ágoston, Jakab András, Kiss lászló, Nagy Zoltán, Nyüsti Szilvia, 
Sebők Anna, Székács-Román Ildikó és Veres Edit vett részt az EUROSTUDENT VI külön-
böző kutatási feladataiban. A kutatási folyamatban az adatfelvétel és az adatfeldolgozás 
tudományos szakmai feladatait vezető kutatóként Veroszta Zsuzsanna irányította.
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A központi koordináció biztosította az angol nyelvű alapkérdőívet a nemzeti adaptá-
ciókra vonatkozó részletes instrukciókkal. A kérdőív első alkalmazása óta több felülvizs-
gálaton is átesett, nagyobb változtatásokat azonban az összehasonlíthatóság érdekében 
nem hajtottak végre rajta. A központi kérdőív lekérdezése minden csatlakozó ország szá-
mára kötelező. Az egységes kérdőívből természetesen egyedi problémák is következnek 
– a nemzeti képzési rendszerek különbségei miatt egyes kérdések nem minden részt 
vevő országban értelmezhetőek. A kérdőív megfogalmazásától, felépítésétől általában 
csak rendkívül kevés és nagyon indokolt esetben engedélyeztek eltérést. A központilag 
rögzített kérdések mellett valamennyi részt vevő ország kiegészíthette a kérdőívet saját 
tematikus kérdésblokkjaival, ugyanakkor az alapkérdéssor jelentős terjedelme valójában 
csak kevés kiegészítést tett lehetővé.

Az egyes országok mindamellett viszonylagos önállóságot élveznek a felmérés mód-
szertanának kidolgozásában, a lekérdezés és a feldolgozás részleteiben, az adatok elem-
zésében és értelmezésében. Kutatócsoportjaik maguk dolgozták ki – a központi kon-
zorcium részletekbe menő iránymutatásai szerint, folyamatos konzultáció mellett – a 
kutatás pontos célcsoportját, a mintavétel elveit, az adatfelvétel módját és eszközeit, a 
súlyozás és az adattisztítás módszertanát és a nemzeti szinten keletkező adatbázis saját 
célra történő felhasználásának, publikálásának csatornáit. A kutatási időszakon belül a 
lekérdezés időpontját sem rögzítette kötelezően a konzorcium, akár egy év különbség is 
lehet az országok között. A központi konzorciummal való folyamatos konzultációt az 
elektronikus kapcsolattartás mellett a rendszeres személyes találkozók, adatfelvételi és 
adatfeldolgozó műhely-konferenciák és más tudásmegosztó fórumok – szakmai konfe-
renciák, döntéshozói tanácskozások – biztosították.

Adatfelvétel
Az OH és az EUROSTUDENT konzorcium 2016 elején írta alá az együttműködésről és a 
VI-os hullámban való részvételről szóló szerződést. 2016 márciusában a kutatócsoportok 
képviselői részt vettek a Máltán szervezett előkészítő workshopon, ahol megvitatták az 
egyes országok felsőoktatási rendszerének sajátosságait bemutató országprezentációkat 
és az országok adottságaiból következő eltérő kutatási feladatokat. Ezt követően, 2016. 
április–május folyamán elkészült a központi kérdőív magyar fordítása és adaptálása, és 
véglegesült a mintavétel módja és a mintába kerülő intézmények köre.

A mintavétel során a Hrubos Ildikó által kidolgozott, a nemzetközi „U-Map” mód-
szertanon alapuló hazai felsőoktatási intézménytipológiát vettük alapul (Hrubos 2011). 
A U-Map osztályozást létrehozó nemzetközi projekt 2004-ben indult el „Az európai fel-
sőoktatási intézmények klasszifikálása” címmel, és hangsúlyozottan egy empirikus osz-
tályozási rendszer létrehozását tűzte ki céljául, melynek alapján feladataik szerint lehet 
azonosítani az intézmények csoportjait. Ez a megközelítés eltér mind az elméleti tipoló-
giák létrehozásától, mind a felsőoktatási rangsorkészítésben szokásos, hierarchikus érté-
kelésektől. Az osztályozás azzal, hogy a felsőoktatási intézmények tényleges tevékenysé-
ge alapján kimutatja a köztük lévő hasonlóságokat és különbözőségeket, segít megérteni 
az intézményi sokféleség jelenségét a lehető legszélesebben értelmezett felhasználói kör 
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számára (Hrubos 2009). A Magyarországon működő felsőoktatási intézményekre adap-
tált tipológia klaszterezési eljárással nyolc csoportba sorolja a hazai felsőoktatási intéz-
ményeket:

1.  kis létszámú, hitéleti képzést nyújtó egyetemek, főiskolák
2.   kisebb hallgatói létszámú, dominánsan gazdaság- és társadalomtudományi kép-

zést nyújtó főiskolák
3.  nagyobb hallgatói létszámú, szélesebb profilú (döntően) főiskolák
4.  speciális, szűkebb képzési profilú főiskolák
5.  széles profilú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek
6.  speciális profilú, kisebb egyetemek
7.  klasszikus egyetemek
8.  nemzetközi egyetemek.

Az EUROSTUDENT kutatás mintájának kialakítása során a kutatócsoport e tipológia 
alapján alkalmazott rétegzett csoportos mintavételt, némi tartalmi módosítással. A fenti 
tipológia besorolása szerint egyházi fenntartású, hitéleti képzést nyújtó intézmények kö-
zül – az EUROSTUDENT kutatás módszertani irányelveit követve – csak azokat vettük 
figyelembe, amelyek világi képzéseket is kínálnak. A Magyarországon engedéllyel mű-
ködő, külföldi fenntartású, valamint a nemzetközi intézmények nem kerültek a mintába. 
A minta kialakítása során a 2011-es tipológiát vettük alapul, ám annak két korábbi főis-
kolai klaszterét – a tipológia kialakítása óta eltelt idő alatt lezajlott intézményi változá-
sokkal leginkább jellemezhető 2. és 3. intézménytípust – összevontan kezeltük.

1. táblázat: Az alapsokaságba tartozó intézmények és hallgatóik száma

Intézménytípus
Hallgatói létszám  

(alapsokaság)
Megoszlás

(alapsokaság)

Az intézmények 
száma

(alapsokaság)
Kis hallgatói létszámú, 
hitéleti képzést adó egy-
házi főiskolák

4824 1,64% 17

Kisebb hallgatói  
létszámú, dominánsan 
gazdasági, illetve társa-
dalomtudományi képzést 
adó főiskolák / Nagyobb 
hallgatói létszámú, 
szélesebb képzési profilú 
főiskolák

50 800 17,40% 16
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Intézménytípus
Hallgatói létszám  

(alapsokaság)
Megoszlás

(alapsokaság)

Az intézmények 
száma

(alapsokaság)
Speciális, szűkebb  
képzési profilú  
(döntően) főiskolák

8253 2,80% 7

Széles profilú, de a klasz-
szikustól eltérő szakmai 
összetételű egyetemek

126 864 43,07% 12

Speciális profilú,  
kisebb egyetemek

6039 2,05% 8

Klasszikus egyetemek 97 771 33,19% 4
Összesen 294 551 100,0% 64

Forrás: FIR OSAP adatbázis, 2016

Az alapsokaságot adó, hat intézménytípusba sorolt felsőoktatási intézmények teljes 
köréből a hallgatói létszámot figyelembe véve aszerint választottunk intézményeket a 
mintába, hogy összetételük illeszkedjen a tipológia teljes alapsokaságra vonatkoztatott 
megoszlásához. Az 1. táblázatban bemutatjuk a kialakított tipológia szerinti hallgatói lét-
számokat a teljes alapsokaságra – a kategóriákba tartozó valamennyi intézményre – vo-
natkozóan.

Az így kialakított rétegzett intézményi mintába összesen 25 intézmény került. A min-
tanagyság a kiválasztott intézmények teljes, a 2015/2016-os tanév második félévében ak-
tív státuszú hallgatói létszámából számítva – a Felsőoktatási Információs Rendszerben 
(FIR) tárolt, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) felsőoktatási statisz-
tikája számára előállított adatai alapján – 181 615 fő volt, amely a félévre vonatkozó teljes 
aktív hallgatói alapsokaság 62 százalékát fedte le.1 A 2. táblázatban áttekintjük a mintába 
került intézmények hallgatói létszámain alapuló számított mintanagyságot.

1 A kutatás során fontos szempont volt a résztvevők adatainak védelme. Ezt nem csupán a válaszadók, 
hanem a közreműködő felsőoktatási intézmények szempontjából is szem előtt tartottuk. Mivel a kutatás 
nem egyes egyetemek összehasonlítását, hanem a teljes magyarországi hallgatói populáció jellemzőit 
kívánja feltárni, e kötet tanulmányaiban, illetve a kutatás publikációiban nem teszünk közzé informá-
ciókat azzal kapcsolatban, hogy mely egyetemek és főiskolák alkották az EUROSTUDENT VI mintáját.
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2. táblázat: Az intézményi mintába tartozó intézmények hallgatói létszáma

Intézménytípus

Az intézmény hallgatói 
létszáma 

2015/2016, 2. félév,  
aktív hallgatók  

(intézményi minta)

Intézménytípus 
szerinti megoszlás
(intézményi minta)

Kis hallgatói létszámú,  
hitéleti képzést adó  
egyházi főiskolák

2445 1,35%

Kisebb hallgatói létszámú, 
dominánsan gazdasági, illetve 
társadalomtudományi képzést 
adó főiskolák / Nagyobb hallgatói 
létszámú, szélesebb képzési  
profilú főiskolák

29 904 16,46%

Speciális, szűkebb  
képzési profilú  
(döntően) főiskolák

5843 3,22%

Széles profilú, de  
a klasszikustól eltérő szakmai 
összetételű egyetemek

69 496 38,27%

Speciális profilú,  
kisebb egyetemek

3784 2,08%

Klasszikus egyetemek 70 143 38,62%
Összesen 181 615 100,00%

Forrás: FIR OSAP adatbázis, 2016

A mintába került felsőoktatási intézményekkel való szerződéskötést követően Magyar-
országon 2016. június–július folyamán zajlott az EUROSTUDENT hallgatói kérdőívek 
online adatfelvétele. Ez hazánkban a részt vevő országok többségéhez hasonlóan (a tele-
fonos lekérdezést alkalmazó Olaszországot és a részben vagy kizárólag hagyományos, 
papíralapú kérdőívezést végző Albániát, litvániát és Szerbiát kivéve) online kérdőíves 
szoftverrel történt. Az adatfelvétel módszere a mintába került intézmények körében a 
célcsoportnak megfelelő hallgatók teljes körű online kérdőíves megkeresése volt, amely-
ben nélkülözhetetlen volt az intézmények közreműködése, hiszen a hallgatók eléréséhez 
szükséges e-mail-cím-listák csak helyben érhetőek el, nem adhatók ki. A lekérdezés cím-
listáját ezért az intézmény képviselői nyerték ki az intézményi tanulmányi rendszerből 
központi instrukciók alapján. ők küldték ki a felsőoktatási intézmény e-mail-címéről a 
kérdőív linkjét tartalmazó felkérő leveleket, melyeket az OH munkatársai készítettek elő.
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A kutatás vizsgált célcsoportja a 2016. tavaszi szemeszterben (2015/2016, 2. félév) 
aktív státuszú hallgatók köre volt az alap-, osztatlan és mesterképzéseken, valamint a 
felsőoktatási szakképzéseken. Nagyon csekély létszámban a régi egyetemi és főiskolai 
képzések, valamint felsőfokú szakképzések kifutó képzésein részt vevők is a mintába 
kerültek. (A doktori képzések és a szakirányú továbbképzések hallgatói nem tartoztak a 
kutatás célcsoportjához.) A vizsgálatba mind a teljes, mind a részidős képzések hallgatói 
bekerültek, a hazai viszonyokra adaptálva ez az előírás valamennyi munkarend bevo-
nását eredményezte. A nemzetközi konzorciumi előírásoknak megfelelően a távoktatás 
munkarend mintába került hallgatóit végül kizártuk a kutatási adatbázisból. A kérdő-
ívvel mind a magyar, mind a külföldi állampolgárságú hallgatókat meg kellett keresni, 
utóbbiak közül azonban csak a fokozatmobilitásban részt vevőket kellett lekérdezni (az 
Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS stb. ösztöndíjasokat és más, kreditmobilitásban 
részt vevő külföldieket tehát nem).

A felmérés időszakában összesen 8168 kérdőív érkezett be, ami kb. 4,5 százalékos vá-
laszadási arányt jelent. Ez az alacsony válaszadói arány az online adatfelvételi módszer 
más országokban is tapasztalt velejárója. Az EUROSTUDENT-en belüli válaszadási ará-
nyok ugyanakkor a 28 részt vevő ország esetében is igen nagy szóródást mutatnak, az 
eltérő mintavételi és adatfelvételi módszerek miatt (Hauschild et al. 2018: 262–263).

Adattisztítás, súlyozás és adatfeldolgozás
Az online adatfelvétel lezárultát követően, 2016 őszén kezdődött meg az intézményektől 
beérkező adatok egységes adatbázisba rendezése, valamint az adatok tisztítása. Az egyes 
részt vevő tagországokban létrejött kutatási adatbázisokat a nemzeti kutatócsoportok a 
központi konzorcium útmutatásai alapján tisztították, vagyis az egyes változókat egy-
séges formátumúra alakították. E feladathoz kapcsolódóan a kutatócsoportok képviselői 
2016 novemberében adattisztítási műhely-konferencián vettek részt, ahol közösen átte-
kintették a beérkezett adatok megfelelőségét, a nemzetközi sztenderd adatbázis-szerke-
zet kialakításának feladatait, a súlyozás lépéseit, valamint az ún. fókuszcsoportok és 
indikátorok automatikus elemzését biztosító adatfeldolgozó kódok működését (erről 
bővebben írunk alább). A nemzetközi konzorcium előírásai szerint tisztított, végleges 
magyarországi kutatási adatbázis nagysága 7202 fő.

A kutatási adatbázist – illeszkedve a nemzetközi konzorcium módszertani ajánlásá-
hoz – nem, korcsoport, intézménytípus, képzési szint, valamint képzési terület szerint sú-
lyoztuk. A háttérváltozók többsége esetében három csoportba vontuk össze a változókat; 
így az életkor (22 év alattiak, 22–24 évesek, 25 év fölöttiek), az intézménytípus (klasszikus 
egyetemek; széles profilú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek; ki-
sebb, szűkebb vagy speciális képzési profilú egyetemek, főiskolák, hitéleti képzést nyúj-
tó egyházi főiskolák) és a képzési szint (felsőoktatási szakképzés, BA / BSc / főiskolai 
képzés, MA / MSc / osztatlan / régi egyetemi képzés) esetében. E változókra ún. mát-
rixsúlyozási eljárást (másként: cellasúlyozást) alkalmaztunk, vagyis a súlyozó változók 
kategóriáinak összes lehetséges kombinációjában korrigáltuk az elemszámokat az alap-
sokasági arányoknak megfelelően. A tizenöt képzési terület létszámaira peremsúlyozást 
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alkalmaztunk (különben a kategóriák nagy száma túlságosan kis elemszámú alcsoporto-
kat eredményezett volna). A két súlyozási eljárás együttes alkalmazásakor (a kétféle eljá-
rással létrehozott súlyok szorzásával) a már létrehozott cellasúlyok torzulnak, így e hatás 
korrigálását többszöri iterációval biztosítottuk. Végül a központi módszertani útmutató 
szerint 0,2-re növeltük az ez alatti, és 5-re csökkentettük az e fölötti súlyértékeket (erre 
csupán egy-két speciális alcsoport esetében volt szükség), és ún. elemszámtartó korrekci-
óval javítottuk a súlyértékeket. A súlyozáshoz a vizsgálat időszaka, a 2015/2016-os tanév 
tavaszi szemeszterének aktív hallgatóit tartalmazó FIR OSAP adatbázis létszámadatait 
vettük alapul.

Amint a 3. táblázatból látható, az intézménytípusok közül a klasszikus egyetemek hall-
gatói jelentősen felül-, a széles profilú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egye-
temek hallgatói nagyobb mértékben alulreprezentáltak voltak a végső mintában. Mivel 
a kiinduló mintát úgy állítottuk össze, hogy tükrözze az intézménytípusok alapsokasá-
gi arányát, ezek a különbségek vélhetően főként az eltérő válaszadási hajlandóságnak 
köszönhetőek. A 4. táblázat adatai alapján a bölcsészettudomány, a hitéleti, a pedagó-
gusképzés, a társadalomtudomány és a természettudomány képzési területek hallgatói 
felülreprezentáltak, az agrár, a gazdaságtudományok, az informatika, a műszaki és az 
orvos- és egészségtudomány képzési területek hallgatói némiképp alulreprezentáltak 
voltak a nyers adatbázison belüli arányukat tekintve, az alapsokasághoz képest. Végül 
megállapítható, hogy a nők, a legfiatalabb korosztályba tartozók és a mesterképzésre já-
rók válaszadói hajlandósága mutatkozott az átlagosnál magasabbnak (5. táblázat). Ezeket 
az eltéréseket az alapsokasági arányok közelítő helyreállításával korrigáltuk a kutatási 
adatbázisban.

3. táblázat: Az alapsokaság, a nyers és a súlyozott adatbázis hallgatói létszámmegoszlása 
intézménytípus szerint

Intézmény típus
Az intéz-
mények 

száma (FIR)

A hallgatók 
megoszlása 

(alapsokaság – 
FIR)

A mintába  
került  

intézmények 
száma

A hallgatók 
nyers adatbá-
zison belüli 
megoszlása

A hallgatók 
súlyozott 

adatbázison 
belüli  

megoszlása

Kis hallgatói 
létszámú, hitéleti 
képzést adó egy-
házi főiskolák

17 1,64% 7 5,04% 4,08%

Kisebb hallga-
tói létszámú, 
dominánsan 
gazdasági, illetve 
társadalomtudo-
mányi képzést 
adó főiskolák 

6 3,85% 2 5,03% 5,32%
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Intézmény típus
Az intéz-
mények 

száma (FIR)

A hallgatók 
megoszlása 

(alapsokaság – 
FIR)

A mintába  
került  

intézmények 
száma

A hallgatók 
nyers adatbá-
zison belüli 
megoszlása

A hallgatók 
súlyozott 

adatbázison 
belüli  

megoszlása

Nagyobb hall-
gatói létszámú, 
szélesebb képzési 
profilú főiskolák

10 13,39% 4 9,55% 9,79%

Speciális, szűkebb 
képzési profilú 
(döntően) főis-
kolák

7 2,80% 1 2,54% 2,26%

Széles profilú, de 
a klasszikustól 
eltérő szakmai 
összetételű egye-
temek

12 43,07% 5 21,08% 42,08%

Speciális profilú, 
kisebb egyetemek

8 2,05% 3 3,42% 2,76%

Klasszikus egye-
temek

4 33,19% 3 53,35% 33,70%

Összesen 64 100,00% 25 100,00% 100,00%

Forrás: FIR OSAP 2016; EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

4. táblázat: Az alapsokaság, a nyers és súlyozott adatbázis hallgatói létszámmegoszlása 
képzési terület szerint

Képzési terület

A hallgatók  
alapsokaságon 

belüli megoszlása 
(FIR)

A hallgatók nyers 
adatbázison belüli 

megoszlása

A hallgatók 
súlyozott  

adatbázison  
belüli  

megoszlása
Agrár 6,23% 1,64% 5,65%
Államtudományi  
(az adatfelvétel idején: 
Közigazgatási,  
rendészeti és katonai)

2,19% 2,37% 2,22%

Bölcsészettudomány 6,83% 12,12% 6,90%
Gazdaságtudományok 19,21% 17,91% 19,41%
Hitéleti 1,77% 3,36% 1,79%
Informatika 6,93% 6,50% 7,01%
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Képzési terület

A hallgatók  
alapsokaságon 

belüli megoszlása 
(FIR)

A hallgatók nyers 
adatbázison belüli 

megoszlása

A hallgatók 
súlyozott  

adatbázison  
belüli  

megoszlása
Jogi 5,41% 5,86% 5,46%
Műszaki 17,00% 9,81% 17,17%
Művészeti 1,72% 3,04% 1,74%
Művészetközvetítés 0,60% 0,27% 0,61%
Orvos- és  
egészségtudományi 10,25% 6,44% 9,95%

Pedagógusképzés 8,76% 11,66% 8,86%
Sporttudomány 1,82% 1,92% 1,83%
Társadalomtudomány 4,93% 7,31% 4,98%
Természettudomány 3,59% 7,92% 3,64%
(ismeretlen) 2,75% 1,85% 2,78%
Összesen 100,00% 100,00% 100,00%

Forrás: FIR OSAP 2016; EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

5. táblázat: Az alapsokaság, a nyers és súlyozott adatbázis hallgatói létszámmegoszlása 
a súlyozáshoz használt demográfiai és képzési jellemzők szerint

A hallgatók 
alapsokaságon 

belüli  
megoszlása 

(FIR)

A hallgatók 
nyers  

adatbázison 
belüli  

megoszlása

A hallgatók 
súlyozott adat-
bázison belüli  

megoszlása

Férfi
Nő

46,61%
53,39%

32,92%
67,08%

46,26%
53,74%

22 év alatt
22–24 év között
25 év fölött

22,94%
37,02%
40,04%

30,34%
34,25%
35,41%

23,23%
37,07%
39,70%

FOKSZ
BA/BSc/főiskolai
MA/MSc/osztatlan/egyetemi

4,41%
67,57%
28,01%

4,01%
63,52%
32,47%

4,39%
67,34%
28,27%

Forrás: FIR OSAP 2016; EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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Az egységes elvek mentén zajló adattisztítás jelentősége azért volt különösen nagy, 
mert ezt követően a konzorcium által biztosított automatikus adatfeldolgozó kódok se-
gítségével állították elő az elemzés és eredményközlés szempontjából kulcsfontosságú 
indikátorokat (az EUROSTUDENT értelmezésében: a képzett indexeket, csoportosított 
értékeket pl. a felsőoktatásba való belépés vagy a lakhatás típusai esetében), valamint 
fókuszcsoportokat (itt: speciális hallgatói alcsoportokat a mintákon belül, amelyek vizs-
gálata kiemelt jelentőségű, mint például a bevándorlói hátterű vagy fogyatékkal élő hall-
gatók). A csatlakozó országoknak adatközlési kötelezettségük van az EUROSTUDENT 
irányába, ám ez az elemi szintű adatokra nem terjed ki. Az egyes országos kutatócso-
portok pusztán aggregált adatokat, pontosan paraméterezett indikátorokat juttatnak 
el a nemzetközi központi szervnek. Az így létrehozott aggregált eredménytáblákat a 
kutatócsoportok jelszóval védett internetes felületen osztották meg a kutatási konzor-
ciummal, mely az EUROSTUDENT honlapján elemezhető adatbázis formájában tette 
őket közzé. Az országonként eltérő mintavételi és adatfelvételi módszerek miatt a sze-
mélysoros adatok összekapcsolása problematikus lenne, de az egységes adatfeldolgozá-
si módszertannak köszönhetően a változók összehasonlíthatók, és így biztosítható az 
országok közötti összehasonlítást lehetővé tévő kutatási adatok nyilvánossága. Továbbá 
maradéktalanul védhető a személyes és szenzitív adatokat tartalmazó (egyébként névte-
len) mikroadatbázisok biztonsága és bizalmas jellege is.

Disszemináció
Az EUROSTUDENT magyar kutatócsoportjának tagjai a kutatás magyarországi adatbá-
zisán alapuló elemzésekre támaszkodva számos tudományos konferencia-előadást tar-
tottak. Elsőként 2017 februárjában litvániában, Vilniusban került sor kutatói fórumra, 
ahol az országprezentációk mellett a kutatócsoportok saját kutatási eredményeikről is 
beszámolhattak. 2017 áprilisában Máltán a nemzetközi konzorcium képviselői döntésho-
zói konferencia keretében ismertették az előzetes eredményeket, továbbá tájékoztatták a 
kutatásban részt vevő vagy azt finanszírozó szakpolitikai intézmények meghívott mun-
katársait a 2018-ban induló EUROSTUDENT VII kutatás terveiről, továbbá egyeztettek a 
további elemzési igényekről és lehetőségekről.

Magyarországon az előzetes eredményeket elsőként 2017 júniusában Budapesten a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája közreműködésével a magyar hall-
gatói szervezeteknek szervezett műhely-konferencián ismertettük. Az Európai Oktatás-
kutatók Egyesülete (European Educational Research Association) 2017. augusztusi éves 
konferenciáját (European Conference on Educational Research) követően 2017 szeptem-
berében az Európai Szociológiai Társaság (European Sociological Association) közgyű-
lésének tematikus szekcióiban kaptunk lehetőséget a kutatás magyar eredményeinek 
bemutatására. 2017 novemberében Nyíregyházán az Országos Neveléstudományi Kon-
ferencián önálló szimpóziumon számoltunk be következtetéseinkről. 2018 márciusában a 
Berlinben rendezett nemzetközi zárókonferencián ismertettük a felmérés adatai alapján 
készült elemzéseinket. Végül a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási 
Kutatások Központja konferenciáján adtunk elő tematikus elemzést 2018 áprilisában.
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Az OH Felsőoktatási Elemzési Főosztályának negyedévi folyóiratában, a Felsőoktatási 
Elemzési Jelentésekben folyamatosan tettünk közzé az EUROSTUDENT kutatási adatbá-
zis alapján készült elemző cikkeket (Hámori 2017; 2018; Hámori–Horváth 2017a; 2017b; 
2017c; Jakab 2017). 2018 elején jelent meg a kutatás magyarországi eredményeit ismer-
tető gyorsjelentés magyar (Hámori–Horváth 2018a) és angol nyelven (Hámori–Horváth 
2018b). A kutatási projekt végeztével pedig a kutatás részletes eredményeit ismertető 
jelen záró tanulmánykötet is napvilágot látott, melyet az OH és a közreműködő kutatók 
2018 májusában zárókonferencia keretében mutattak be a szakmai közönség előtt.

Az EUROSTUDENT VI kutatás célja Magyarországon is a felsőoktatási intézmények 
és a felsőoktatás különböző szereplői – oktatók, kutatók, hallgatók, szakmai szervezetek 
és szakpolitikai döntéshozók – támogatása nemzetközileg összehasonlítható adatokkal. 
Az OH Felsőoktatási Elemzési Főosztálya e célkitűzést követve várja az együttműködési 
kezdeményezésekkel, adatkérésekkel, elemzési és kutatási igényekkel kapcsolatos meg-
kereséseket. E kutatási zárókötet megjelenésével egyidejűleg tudományos kutatási célok-
ra az anonim kutatási adatbázis is elérhetővé, igényelhetővé válik az Oktatási Hivatalban.
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■ Megélhetési stratégiák a felsőoktatásban

■ Nyüsti Szilvia

Bevezetés
A diploma megszerzésére irányuló törekvések az emberi tőkébe való beruházásként értel-
mezhetők, melynek során a hallgatók a tanulmányaik kapcsán vállalt jelenbeli lemondást a 
jövőbeli megtérülés reményében választják. Ez a beruházás egyrészt közvetlen költségek-
kel (költségtérítés, tanulmányokhoz kapcsolódó utazás, lakhatás, taneszközök stb.), más-
részt a tanulás miatt kiesett bevételekről való lemondással (közvetett költségek) jár. A fel-
sőfokú végzettség megszerzése ráadásul nem csak pénzbeli ráfordításokat igényel, hiszen a 
tanulmányokra szánt idő is befektetett erőforrásként kezelendő (T. Kiss 2012; Petőné 2011).

Magyarországon a diplomába való beruházás jelentős várható hozama ellenére nemzetközi 
összevetésben alacsonynak minősül a felsőfokú végzettségű 25–34 évesek aránya: mindösz-
sze 30,4% a 43,1-%-os OECD-átlaggal szemben.1 Ennek oka többek között az érettségizettek 
alacsony belépési rátájában, illetve a viszonylag alacsony teljesítési rátában (53%) keresendő. 
Mindezt, azaz a felsőoktatásba való egyéni beruházás elmaradását, avagy annak idő előtti 
megszakítását akkor érthetjük meg igazán, ha feltárjuk a diploma megszerzéséhez szükséges 
időbeli és anyagi ráfordítások alakulását és ezek háttértényezőit is.

Fentiek miatt a tanulmány célja, hogy helyzetképet adjon a diploma megszerzéséért ho-
zott egyéni áldozatokról, és megragadja a nappali munkarendben tanuló hallgatók költség-
vetésének és időfelhasználásának jellemzőit. Az elemzés emellett arra tesz kísérletet, hogy 
bemutassa a hallgatók képzési, demográfiai, szociális és lakhatási háttere mentén tapasz-
talható, az anyagiakra és az időfelhasználásra vonatkozó relatív depriváltságát, valamint 
azonosítsa azokat a stratégiákat, amelyek az egyes hallgatói csoportok adottságai mellett 
egyidejűleg képesek biztosítani a megélhetést és a felsőfokú tanulmányok folytatását. 

Az elemzés az EUROSTUDENT kutatás hatodik hullámának magyarországi adatait 
használja fel. Ugyanakkor csak a nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallga-
tókra terjed ki, de ezen belül minden finanszírozási forma és célcsoportba tartozó képzé-
si szint képviselteti magát: felsőfokú/felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, 
egységes osztatlan vagy hagyományos egyetemi és főiskolai képzések (N = 5253 fő).

A felsőoktatásba való beruházás várható megtérülése
Ha számba vesszük a felsőoktatásra szánt direkt kiadásokat és a tanulmányok miatt kiesett 
bevételeket mint költségeket, és ezeket összevetjük a magasabb végzettséghez kapcsolódó 
potenciális bér- és adónövekménnyel, valamint a munkanélküliség kapcsán felmerülő várha-
tó költségekkel, akkor kiderül, hogy a felsőoktatás mint beruházás mind az állam, mind az 

1 Forrás: https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm (2018. 05. 06.)
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egyén számára gyümölcsöző döntésnek számít (OECD 2017; T. Kiss 2012). A befektetett állami 
források a férfiak esetében 17%, a nőknél 11% nettó megtérüléssel kecsegtetnek az érettségihez 
képest, a rászánt egyéni erőforrások pedig még ennél is nagyobb hozamot valószínűsítenek: 
a nőknél 15%-os, a férfiaknál 24%-os megtérülési ráta jellemző Magyarországon (OECD 2017). 

A megtérülés egyrészt a munkanélküliségi ráta iskolai végzettség szerint vett jelentős 
eltéréseiből, másrészt a bérkilátásokban tapasztalható egyenetlenségekből ered. Az 1. 
ábráról leolvasható, hogy miközben az alacsony iskolai végzettségi szinteken hazánkban 
mind az OECD, mind az EU21 országok átlagához képest magasabban vagy hasonlóan 
alakul a munkanélküliségi ráta, addig a felsőoktatás Bachelor és Master szintje nemzet-
közi összevetésben is megnyugtatóan jól teljesít. Az adatok bizonysága szerint az érett-
ségihez képest vett kedvező hatás is kimutatható, hiszen az ott tapasztalt 6%-os ráta az 
egyetemi szint elvégzésével mintegy harmadára, 1,9%-ra csökken hazánkban.

1. ábra: Munkanélküliségi ráta iskolai végzettség szerint (2015, %)
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A diplomások nemcsak elhelyezkedési esélyeiket tekintve lehetnek optimisták, ugyanis 
várható jövedelmük is kedvezően alakul. Amellett, hogy a munkanélkülivé válás veszé-
lye kevésbé fenyegeti a felsőfokú oklevéllel rendelkezőket, a 2. ábráról leolvasható, hogy 
bérkilátásaik is szemmel láthatóan kedvezőbben alakulnak alacsonyabb végzettségű tár-
saiknál. A munkából származó jövedelemmel rendelkező 25–64 évesek esetében a dip-
loma érettségihez képest vett bérelőnye 199%, amely a vizsgált OECD-országok sorában 
a hatodik legmagasabb értéknek tekinthető. Ennél magasabb érettségihez képest vett 
bérelőnyt csak Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Costa Ricán és Mexikóban tapasz-
talunk.

2. ábra: A felnőttek relatív bérkilátásai iskolai végzettség szerint országonként (2015, 
a munkából származó jövedelemmel rendelkező 25–64 évesek, érettségi = 100)
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A felsőfokú végzettségűek kedvező mutatói azonban nem csak az anyagi jólét – tehát 
a tehetősség, gazdagság, anyagi javakkal való ellátottság – szempontjából azonosítha-
tók, ugyanis közvetett hatások eredményeként a jóllét (testi-lelki egészség, szubjektív 
életminőség, boldogságérzet) dimenziójában is tetten érhetők. Utóbbiakra példa, hogy a 
depresszióban szenvedők aránya a diplomások körében a legalacsonyabb (OECD 2017), 
a várható élettartamot tekintve pedig a diplomás férfiak akár 3 extra évet is élhetnek 
érettségizett társaikhoz képest (KSH 2014).

A felsőoktatásba való egyéni beruházás alakulása
A felsőfokú végzettség megszerzésének előnyeit bemutató, nemzetközi adatokon alapuló 
áttekintést követően a következőkben a hazai helyzetet, azon belül is az EUROSTUDENT 
kutatás hatodik hullámának részletes eredményeit elemezzük.
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Az adatfelvételnek megfelelő 2015/16-os tanévben csak minden harmadik nappa-
li munkarendben tanuló hallgató fizetett a tanulmányaiért (Oktatási Hivatal 2017). A 
vállalt tandíj ugyanakkor csak egy részét képezi a felsőoktatás beruházási igényének, 
emellett további általános teherként jelennek meg az olyan kapcsolódó költségek, mint a 
lakhatás, utazás, étkezés, szórakozás stb., melyek összességükben magasabbra rúghat-
nak a közvetlen költségeknél.

A nappali munkarendben tanulók átlagosan 92 787 Ft havi kiadásról számolnak be. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy nagy változékonyság jellemzi az egyes adottságok 
függvényében az összkiadások mértékét: a hallgatók körülbelül negyede 50 ezer Ft alatti 
összegből is kijön, felső tizedük ellenben 165 ezer Ft-nál is többet költ havonta. A szük-
séges kiadásokat fedező forrásokat olyan körülmények között kell előteremteniük a hall-
gatóknak, ahol nappali tagozatos létük okán a munkavállalás lehetősége csak korlátozott 
formában megoldható, az állami támogatások (szociális/tanulmányi ösztöndíjak) pedig 
relatíve csak kevés hallgatót érnek el, folyósításuk nem folytonos, ráadásul előre kevéssé 
tervezhető, összegük pedig önmagában nem elégséges fedezet a tanulmányokkal kap-
csolatban felmerült költségek finanszírozására.

Az 1. táblázatból leolvasható, hogy a nappali munkarendben folyó felsőfokú továbbtanulás 
költségeit hazánkban leginkább a családok viselik: a hallgatók több mint kilenctizede részesül 
otthonról támogatásban, aminek mértéke ráadásul nem is elhanyagolható, átlagosan 88 ezer 
Ft-ot tesz ki havonta. A források listájában második helyen állnak a saját keresetből származó 
bevételek (átlagosan 35 ezer Ft havonta). Munkából származó pénzügyi erőforrást körülbe-
lül minden második nappalis hallgató tud felmutatni (53,7%), akik átlagosan 74 ezer Ft-ot 
könyvelhetnek el ennek köszönhetően. Ezzel szemben az ösztöndíjban részesülő mindössze 
egyötödnyi nappalis csak átlagosan 34 ezer Ft-tal gazdagodik a tanulmányokhoz kapcsoló-
dó támogatások jóvoltából. A diákhitel lehetőségével – azaz a felsőoktatásba való beruházás 
költségeinek jövőbe helyezésével – a nappalisoknak csak 8 százaléka él, azonban körükben e 
forrás jelentős mértékűnek számít (átlagosan havi 64 ezer Ft) (1. táblázat).

1. táblázat: Az adott bevételi forrásból részesedők aránya és a kapcsolódó átlagos 
összegek

Bevételi forrás
Átlagos összeg  

(e Ft)
A részesedők  

aránya (%)

Átlagos összeg  
a részesedőkön 

belül (e Ft)
Családi támogatás 81 92,6 88
Saját kereset 35 53,7 74
Ösztöndíj 8 20,7 34
Diákhitel 6 7,9 64
Egyéb bevétel 6 16,6 29
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Ahogy fentebb már szó volt róla, a pénzügyi dimenzió mellett a tanulmányokra szánt 
idő is olyan erőforrásként értelmezhető, amely része a felsőfokú végzettség megszerzé-
séért vállalt beruházásnak. Az idő dimenziójának elemzése azért is különösen érdekes 
a felsőoktatás világában, mert a hallgatói élethelyzetre jellemző időfelhasználás több 
ponton is eltérést mutat a teljes társadalom esetében tapasztaltakhoz képest. A nappali 
munkarendben tanulók életében ugyanis egyszerre van jelen az időfelhasználás megvá-
lasztásának viszonylag nagy autonómiája és a sajátosan strukturált és szabályok mentén 
leírható szervezeti idő kényszere (Bocsi 2013; Nyüsti–Ceglédi 2010). Fentiekből követ-
kezően a hallgatók időfelhasználása részben adottság (pl. kötelező óralátogatás, teljesí-
téshez szükséges minimális felkészülési idő), ugyanakkor rendkívül nagy mozgástere 
és döntési potenciálja van ezen túlmenően a hallgatóknak a tekintetben, hogyan struk-
turálják az idejüket: mikor mire és milyen mértékben hajlandóak abból áldozni. Mek-
kora részét váltják át idejüknek a jelenben felélhető bevételekre (tanulmányok melletti 
munkavállalás), és mekkora részét forgatják tanulmányaikba, ami a jövőbeli megtérülés 
nagyobb esélyével, nagyobb hozamával kecsegtet.2

A nappalis hallgatók hetente átlagosan több mint 36 órát szánnak tanulásra, ami va-
lóban csaknem egy teljes munkaidős jogviszonynak megfelelő terhelést tesz ki. Emellett 
– csakúgy, ahogy a főállás mellett a munkaerőpiacon – a párhuzamos pénzszerző tevé-
kenység csak jelenlegi tevékenységük (azaz tanulmányaik) vagy szabadidejük és rekreá-
ciós idejük rovására vállalható. Tekintettel arra, hogy a különböző tevékenységek mentén 
felosztható időkeret mindenki számára napi 24 óra, ellenben az anyagi értelemben rendel-
kezésre álló erőforrások birtoklását nagyfokú egyenlőtlenség jellemzi, feltételezhetően a 
hallgatók pénzügyi és időfelhasználásra vonatkozó stratégiái is sokfélék lehetnek annak 
függvényében, milyen helyzet jellemzi őket. Azok a nappalis hallgatók, akik családi for-
rásokból vagy egyéb összegyűjtött korábbi megtakarításaikból nem képesek biztosítani 
tanulmányaik idején a megélhetésüket, többféle út közül választhatnak, amelyek akár 
önmagukban, akár egymással kombinálva sikeres megélhetési stratégiává válhatnak:

 ■ ideiglenes lemondás a kiadások egy részéről, a költségek minimumra szorítása 
(pl. kedvezőtlenebb lakásfeltételek vállalása, költséges szórakozási lehetőségek 
kerülése, hazautazás mellőzése, ingyenes kommunikációs csatornák előnyben 
részesítése, ruházkodáshoz és elektronikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó 
költségek leszorítása stb.)

 ■ ideiglenes lemondás a szabadon felhasználható idő egy részéről (pl. szabadidő kor-
látozása, alvásmegvonás, kortársakkal vagy családdal töltött idő csökkentése stb.)

 ■ a tanulmányokra szánt idő minimalizálása, ami rontja a megtérülési esélyeket mind 
a lemorzsolódás fokozott veszélye, mind a potenciálisan elsajátítható tudásszint és a 
megszerezhető szakmai kapcsolatok sérülése miatt

 ■ hitelek formájában a költségek jövőbe helyezése (diákhitel vagy egyéb visszatérí-
tendő támogatás vállalása).

2 A tanulási intenzitás és a megtérülés kapcsolatának részletes elemzésére a kötet egy másik tanulmá-
nyában kerül sor (Hámori Ádám: A tanulási intenzitás és a megtérülés képzési területi mintázatai).
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Ezek az utak ugyanakkor nem csak a megfelelő forrásokkal nem rendelkező fiatalokat 
differenciálják, hiszen töréseket képezhetnek azok között is, akiknek az anyagi lehető-
ségeik alapvetően adottak lennének. A kiadások minimalizálását okozhatja egy további 
befektetés vagy terv megvalósításának szándéka is (pl. autó- vagy lakásvásárlás, nyara-
lás stb.), a szabadon felhasználható időről való lemondást pedig például a tanulmányok-
ra szánt kiemelt idő, a szakmai gyakorlat végzésének igénye is generálhatja. A felsorol-
tak mindegyike ugyanakkor betudható lehet a szülőktől való függetlenedés vágyának is.

A fenti döntések tehát csak részben vezethetők le a hallgatók adottságaiból, ezen túl a 
szubjektív preferenciák, egyéni motivációk és vélekedések formálják a hallgatók körében 
jellemző megélhetési mintázatokat. A tanulmány további részében ezek felderítése a cél.

A hallgatói bevételstruktúra egyenlőtlenségei
A nappali tagozatos hallgatók túlnyomó többsége fiatalnak tekinthető (mindössze 3 
százalékuk töltötte már be a 30. életévét a lekérdezéskor), jogi értelemben már felnőt-
tek, hiszen elmúltak már 18 évesek, ugyanakkor láthattuk, hogy a felnőttlét kritériu-
mát jelentő további szempontoknak (pl. anyagi függetlenség, önálló lakhatás) (Vaskovics 
2000) nem minden esetben képesek megfelelni. Az elhúzódó ifjúkor vagy másképpen 
posztadoleszcencia (Somlai 2007) gyakori velejárója a nappali tagozatos létnek. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy a vizsgált csoport több mint kétötöde még a szülőkkel/rokonok-
kal él, csak körülbelül minden második hallgató tud felmutatni saját keresetből szárma-
zó bevételt, és több mint kilenctizedük még számíthat a családtól származó közvetlen 
vagy közvetett anyagi támogatásra.3

A hallgatói bevételi struktúra ugyanakkor korántsem tekinthető homogénnek, ahogy 
az a bevételek összegét és összetételét egyidejűleg szemléltető 3. ábrán4 is látható. A nap-
pali tagozatosok átlagosan 129 237 Ft-ból gazdálkodhatnak havonta, de az anyagi moz-
gástér jelentős változékonyságot mutat a képzési, a demográfiai, a szociális és a lakhatási 
sajátosságok mentén. Az átlagoshoz képest magasabb bevétel az életkor előrehaladtával 
és az azzal összefüggő mutatók mentén jellemző (pl. 25 év felettiek, mesterképzésre já-
rók, önálló lakhatással bírók, gyermekes hallgatók), illetve a magasabb forrásokat való-
színűsíti még a kedvezőbb szociokulturális háttér is (diplomás szülők, jobb szubjektív 
státusz).

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a vizsgált háttérváltozóktól függetlenül domináns 
szerepet töltenek be a családtagoktól származó anyagi támogatások, noha az egyes cso-
portokra jellemző átlagos összegek abszolút értelemben jelentősen eltérhetnek egymás-
tól. Az életkor előrehaladtával és a családalapítással elmozdulást figyelhetünk meg a 
kereső tevékenységből származó anyagi bevételek javára, de így is csak a leginkább füg-
getlenedett 30 év fölötti korosztály esetében képes a saját kereset ellensúlyozni a családi 

3 A felnőtté válás aspektusainak részletes áttekintésére, illetve a felsőoktatás felnőtt hallgatóinak 
azonosítására a kötet egy másik tanulmányában kerül sor (Horváth Ágoston – Sebők Anna: Atipikus 
hallgatói csoportok a felsőoktatásban a tanulmányok mintázatai és a hallgatók szocioökonómiai státusza alapján).
4 A tanulmány egészében a 95 százalékos megbízhatósági szint alkalmazása mellett nem szignifikáns 
eltérésnek minősülő értékeket elhalványítva jelenítjük meg az ábrákon.
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források dominanciáját. A rokonoktól származó hozzájárulásban tapasztalt egyenlőtlen-
ségeket az egyéb források átlagosan képesek lehetnek kompenzálni, de ez a kompenzá-
ció leginkább a tanulmányok mellett végzett munkavégzésnek köszönhető, semmint a 
tanulmányi vagy szociális alapon nyújtott támogatások rendszerének.

Ezt támasztja alá, hogy az ösztöndíjak relatív értelemben nem sokat formálnak a be-
vételi struktúrán (átlagosan mindössze 8 ezer Ft-ot tesznek ki havonta), ugyanakkor lát-
hatóan magasabb abszolút bevételt képviselnek a mesterszakosok, a 25–29 évesek, a saját 
megítélésük szerint alacsony társadalmi háttérből származók, a kollégisták és az egye-
dül élők körében. Az ösztöndíjak bevételi struktúrán belüli súlya nem meglepő módon a 
kollégiumban élők és az alacsony státuszúak esetében a legnagyobb.

A diákhitel – átlagosan megint csak nem túl magas – értéke az idősebbeknél, az önálló 
lakhatással bíróknál, illetve az alacsony státuszúaknál mutat szignifikáns eltérést. Az 
egyéb bevételek vélhetően az ebbe a kategóriába eső családtámogatási kifizetések (pl. 
GYES/GYED, családi pótlék stb.) miatt a gyermekes és a 30 év feletti hallgatóknál jelen-
nek meg markánsabban.

A saját keresetből származó jövedelmek az életkorral összefüggésben növekednek, 
ami nem független persze a lakhatási formától, a családalapítástól, sőt a képzési szintek-
től sem. A képzési szintek esetében ugyanakkor ki kell emelni a felsőfokú/felsőoktatási 
szakképzésre járók vártnál magasabb (43 ezer Ft havonta), illetve az osztatlan képzések 
hallgatóinál az átlagtól jelentősen elmaradó munkajövedelmét (13 ezer Ft havonta). A 
vártnál kisebb eltérések tapasztalhatók ugyanakkor a szociokulturális háttér mentén 
vizsgálódva, legyen szó akár a szülők iskolai végzettségéről, akár a szubjektív társa-
dalmi státuszról. Annak ellenére, hogy a szülőktől származó források akár havi 50 ezer 
forinttal is alacsonyabbak lehetnek a kedvezőtlen hátterűeknél, a munkából származó 
jövedelmek szempontjából nem találunk jelentős eltéréseket.

Ezzel szemben a kereset nemek szerint eltérő súlyt képvisel: mintegy harmadával 
magasabb a nőkhöz képest a férfiaknál (havi 40 ezer Ft szemben a 30 ezerrel). Tekintet-
tel arra, hogy munkából származó jövedelemben ugyanannyian részesednek a két nem 
képviselői körében (53-53%), illetve a férfiak és a nők naponta munkára szánt átlagos 
ideje is azonos (1,2 óra naponta), a különbségek alighanem a munkaerőpiacon is azono-
sítható, nemek szerint eltérő bérezésre vagy a horizontális szegregációból adódó eltérő 
díjazással járó tevékenységek végzésére vezethetők vissza.
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3. ábra: Nappali tagozatos hallgatók bevételei forrásonként a képzési, demográfiai, 
szociális és lakhatási háttér egyes dimenzióiban (e Ft/hó)
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A hallgatói időfelhasználás egyenlőtlenségei
A hallgatói lét időfelhasználásra vonatkozó viszonylagos kötetlenségéből és az idő pénzre 
való közvetett átválthatóságából kiindulva azt feltételezhetjük, hogy a nappalisok beruhá-
zási döntéseiben és megélhetési stratégiájában kitüntetett helyet képvisel az idejük be- és 
különböző tevékenységek között való megosztása. Emiatt a tanulmány a bevételi struktúra 
mellett a pénzben nem kifejezhető, ugyanakkor jelentős erőforrás-tartalékot képviselő idő 
dimenzióját is górcső alá veszi.

Az elemzésben a hallgatók egyes tevékenységekre szánt időfelhasználása napi óra-
számban értendő, amibe a hétvégi napok is beleszámítanak. A vizsgálat – a kérdőív adta 
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lehetőségek szűkössége miatt – csak a tanulmányokra fordított szervezett és egyéni idő-
felhasználást, illetve a munkaidőt vizsgálja, az efölött fennmaradó napi időtartamot to-
vábbi bontás nélkül, egyéb tevékenységekre szánható időkeretként könyveli el.

A nappali tagozatos hallgatók munka és tanulás után fennmaradó átlagos időkerete 
naponta 17,75 óra. Ez az érték magasnak tűnik első ránézésre, azonban ha viszonyítás-
képpen figyelembe vesszük, a KSH 2000-es időmérleg-vizsgálatai alapján a 20–29 éves, 
középiskolai végzettségű, de még tanuló fiatalok átlagosan napi 14,05 órát szánnak egyéb 
társadalmilag kötött vagy fiziológiai tevékenységekre (fiziológiai szükségletek, háztar-
tási munka, közlekedés, vásárlás, gyermekek ellátása)5, rögtön árnyaltabbá válik a kép.  
A KSH adataiból kiindulva jó közelítéssel csak a további maradék idő – azaz napi 3,7 
óra – tekinthető szabadon felhasználható időkeretnek, ami nemcsak a hétköznapokra, 
hanem a teljes hétre, így a hétvégékre is értendő. A hallgatók 9 százalékának munkán és 
tanuláson kívül rendelkezésre álló ideje azonban eleve alacsonyabb a kötött tevékeny-
ségekhez átlagosan szükséges 14,05 óránál. Feltehetően ez a csoport az, amelyik csak a 
szabadidő és a rekreációs idő együttes korlátozása révén tudja végezni felsőfokú tanul-
mányait.

A 4. ábra a hallgatók vizsgált dimenziók mentén elkülönített csoportjaiban mutatja be 
az egyes tevékenységekre szánt napi átlagos időtartamokat. Az adatokból kirajzolódik, 
hogy függetlenül az egyes hallgatói csoportok vizsgált jellemzőitől, a tanulás kitünte-
tett helyet képvisel a nappali tagozatos létben, amiből átlagosan napi 3 órát szervezett 
keretek közötti, további 2-t pedig egyéni felkészülésre szánnak. Úgy tűnik, a felsőokta-
tás megkövetel egy legalább napi 4-5 órás tanulási intenzitást, ami abból is kiolvasható, 
hogy az átlagot meghaladó munkavállalási idő csak korlátozottan megy a tanulás rová-
sára, az ugyanis a szabadon felhasználható órák csökkenésével is párosul.

A tanulással töltött órák számát leginkább a képzési jellemzők, illetve az életkorból 
vagy családi kötelezettségekből fakadó teendők formálják. Vélhetően családi kötelezett-
ségeik miatt a gyermekes és/vagy partnerrel élő fiatalok tudnak a legkevesebb időt szán-
ni tanulmányaikra. Mellettük a felsőoktatási/felsőfokú szakképzés hallgatói térnek el 
még negatív irányba az átlagoktól, illetve a mesterképzésre járó hallgatók, tehát azok, 
akik már legalább egy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek előzménytanulmányaikból 
kifolyólag. Velük ellentétben az osztatlan képzésekre járók olyannyira magas tanulási in-
tenzitást mutatnak fel, hogy még az átlagosnál kevésbé jellemző munkavállalás ellenére 
is szűkös az egyéb tevékenységekre szánható időkeretük. Ezen túl a kollégista hallgatók, 
illetve a diplomás szülőktől származók szánnak még társaikhoz képest több időt tanul-
mányaikra (4. ábra).

5 Az azóta publikált 2010-es adatok sem mutatnak látszólag lényegi elmozdulást, de a frissebb statisz-
tikák a szükséges bontásokban nem állnak rendelkezésre (Bittner 2013).
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4. ábra: Nappali tagozatos hallgatók napi időstruktúrája a képzési, demográfiai, szociális 
és lakhatási háttér egyes dimenzióiban (óra/nap)
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A hallgatók szegénységi mutatói
Amikor egy beruházás hosszabb időtávon keresztül folyamatosan igényel erőforráso-
kat, fennáll a veszélye az átmeneti likviditási problémák bekövetkezésének vagy akár 
a további finanszírozhatóság teljes ellehetetlenülésének. A felsőfokú tanulmányok idő-
szakában is könnyen előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor a kiadási és bevételi 
struktúra vagy az időfelhasználás egyensúlya megbomlik, a hallgatók pedig megélheté-
si vagy életvezetési problémákkal küzdenek. Utóbbiak esetében beszélhetünk jövedelmi 
és/vagy időszegénységről, melyek feltételezhetően hatással lehetnek a tanulmányi elő-
rehaladásra, azon belül pedig akár a felsőoktatás nem szándékolt, idő előtti elhagyására 
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is. Emiatt több okból is hasznos feltérképezni, hogy mely hallgatói csoportok veszélyez-
tetettek leginkább, hiszen a vonatkozó kutatási eredmények hozzájárulhatnak a követ-
kezőkhöz:

 ■ szakpolitikai döntések megalapozása, központi beavatkozások tervezése, célzott 
támogatási rendszer kialakítása

 ■ intézményvezetői döntések és támogató szolgáltatások megalapozása, célzása
 ■ hallgatói döntések tervezése, kockázatok előzetes azonosítása.

Az idő és a pénz szegénységre vonatkozó együttes elemzése elsősorban a közöttük lévő 
átválthatóság miatt merül fel, így a kizárólag anyagi szempontra korlátozódó vizsgá-
lódás félrevezető lehet, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a szegénységi küszöb fölé 
kerülés csak a rekreáció és a szabadidő káros korlátozásának köszönhetően (vagy még 
úgy sem) érhető el (Vickery 1977; Burchardt 2008; Zacharias 2011; Heggenes et al. 2012). 

Minden szegénységgel kapcsolatos vizsgálat érzékeny a küszöb megválasztására, 
emiatt az elemzés során több lehetséges besorolást kipróbáltunk (létminimumhoz kö-
tött abszolút küszöb, a medián 60%-a, alsó jövedelmi decilis, alsó jövedelmi ötöd). Egy 
olyan speciális sajátosságokkal rendelkező csoportnál, mint a nappali tagozatosok, a 
teljes társadalomra jellemző abszolút küszöb alkalmazása a szegénység felülbecslésé-
hez vezetne.6 Emiatt – hasonlóan az EUROSTUDENT kutatás előző, ötödik hullámához 
(Nyüsti 2014)7 – mindkét dimenzióban a hallgatókra jellemző relatív küszöbök meghatá-
rozása valósult meg. Ez alapján azok kerültek a jövedelmi szegények kategóriájába, akik-
nek havi összes bevétele a hallgatók alsó ötödébe tartozik, azaz alacsonyabb mint havi  
51 500 Ft.

Az időszegénységhez tartozó küszöb ennek mintájára a következőképpen alakult: 
azok a fiatalok tekinthetők relatív időszegénynek, akiknek a tanuláson és munkán kívül 
fennmaradó, egyéb tevékenységekre szánható napi időkerete a minta alsó 20 százaléká-
ba esik. ők azok tehát, akik a tanulmányaikra és a munkára együttvéve a legtöbb időt 
fordítják társaik közül. Beleértve a hétvégéket is átlagosan napi 8,28 órát töltenek ezzel a 
két tevékenységgel, így naponta csak kevesebb mint 15,72 órát tudnak egyéb tevékenysé-
geikre áldozni. Amennyiben ebből levonjuk a fentebb hivatkozott, társadalmilag kötött 
és fiziológiai tevékenységekre fordítandó átlagos 14,05 órát, látható, hogy időbeosztásuk 
erősen kifeszített, szabadon felhasználható időkeretük rendkívül szűkös.

6  Ha a KSH módszertana alapján 2015-re meghatározott, egyfős háztartásra vonatkozó létminimum 
(88 016 Ft/hó) alapján kerülne meghatározása a szegénységi küszöb, akkor körülbelül a hallgatók két-
ötödét szegényként határoznánk meg.
7 A tanulmány az EUROSTUDENT ötödik hullámának eredményei alapján készült elemzés részbeni 
megismétlése (vö. Nyüsti 2014). A felhasznált változók köre az előző hullámban elvégzett elemzéshez 
hasonlóan csak részben felel meg az EUROSTUDENT nemzetközi zárójelentésében bemutatottaknak, 
illetve az alkalmazott adattisztítási szabályok is esetenként speciális jellemzőkkel bírnak, így az ered-
mények összevethetősége korlátozott.
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5. ábra: Nappali tagozatos hallgatók relatív időszegénységének és jövedelmi szegény-
ségének előfordulási gyakorisága a képzési, demográfiai, szociális és lakhatási háttér 
egyes dimenzióiban (%)
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A definícióból következően a két szegénységi forma külön-külön a hallgatók körülbelül 20-
20 százalékát jellemzi, együttes jelenlétük pedig a hallgatók 3,1 százalékát sújtja (5. ábra). A 
két depriváció együttes megjelenése a kedvezőtlenebb szociokulturális háttérrel rendel-
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kezőknél, valamint az osztatlan vagy hagyományos egyetemi/főiskolai képzésre járóknál 
mutat szembeötlő különbséget – náluk akár 5-7 százalék körül is alakulhat ez a kitettség.  
A szegénység legkevésbé a magukat magas státuszúnak vallókra, illetve az egyedül, 
partnerrel vagy egyéb személlyel élőkre jellemző. Az ezekbe a csoportokba tartozó 
hallgatók 70-76 százaléka egyik szegénységi dimenzióban sem érintett. A jövedelmi 
szegénység előfordulása leginkább a társadalmi hátrányok mentén érhető tetten – első 
generációs értelmiségiek, alacsony státuszúak, szülőkkel/kollégiumban élők –, de a fia-
talabb kohorszok és ezzel összefüggésben a felsőoktatási szakképzések és az alapképzé-
sek hallgatói is az átlagosnál gyakrabban kerülnek ebbe a kategóriába. Az időszegénység 
ezzel szemben az idősebb, családos, szülői háztól már függetlenedett hallgatókat érinti 
inkább, ugyanakkor az osztatlan képzések hallgatói, illetve az alacsony státuszúak itt is 
felülreprezentáltak.

A hallgatók megélhetési stratégiái
A nappali tagozatosok bevételeinek túlnyomó többsége a családtól származik, emiatt a 
megélhetési stratégiákat első körben azon az alapon tipizáltuk, hogy a rokonoktól szár-
mazó pénzügyi források elegendőek-e ahhoz, hogy a hallgató átlépje a meghatározott 
szegénységi küszöböt, azaz az elemzésben használt havi 51 500 Ft-ot. Az ennek alapján 
kialakult két csoport tovább bomlott annak megfelelően, hogy a családtól érkező bevéte-
lek kiegészítésre kerülnek-e, és ha igen, mivel. E csoportosítás végül hatféle megélhetési 
stratégiát eredményezett, amiknek a megoszlását a 6. ábra mutatja be.

Eszerint összességében közel minden második hallgató (47%) a családtól származó for-
rásokat semmivel sem egészíti ki. A nappalisok összesen 17%-át teszik ki azok, akik bár 
alacsony családi hozzájárulással bírnak, a munka vagy a diákhitel helyett inkább költsége-
ik leszorítását választják. Az elégtelen családi támogatásokat kiegészítők a költségeik hitel 
formájában történő jövőbe helyezése (2%) helyett inkább a munkavállalást preferálják (23%), 
ugyanakkor a hallgatók 3 százaléka egyszerre mindkét kiegészítéssel él megélhetése érde-
kében. A fiatalok negyede – bár a szegénységi küszöb eléréséhez elegendő családi háttérfor-
rással rendelkezik – további bevételek reményében pénzszerző tevékenységet is folytat és/
vagy diákhitelt igényel tanulmányai időszakára (6. ábra).

6. ábra: A hallgatók megélhetési stratégiáinak típusai és megoszlásuk (%)
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A fentiek szerint kialakított megélhetési típusok eltérő bevételi struktúráját, illetve idő-
felhasználásuk különbségeit a 7. és 8. ábra szemlélteti. A hazai felsőoktatási ösztöndíj-
rendszer e bontások alapján is csak jövedelemkiegészítő funkciót képes betölteni. Ha-
vonta átlagosan csak 8 ezer forintot tesz ki, mindössze csak a hallgatók ötödét éri el, 
ráadásul az ösztöndíjban részesülőkre vetített átlag sem tekinthető kiugróan magasnak 
(34 ezer Ft havonta) (1. táblázat). Az EUROSTUDENT kutatás ötödik és hatodik hullá-
mának elemzése is azt támasztja alá, hogy e vissza nem térítendő, közvetlenül a hallga-
tóknak járó támogatások kevéssé célzottak, a részesülők köre nehezen körvonalazható. 
Ennek hátterében az állhat, hogy teljesítmény- és szociális alapú ösztöndíjak párhuza-
mos jelenléte jellemzi a rendszert, amelyben ráadásul az ösztöndíjak száma, az azokra 
jogosultak köre, az összegek mértéke akár évfolyamonként, finanszírozási formánként, 
sőt lakóhelyenként, intézményenként vagy karonként is változhat.

A 7. ábrán látható továbbá, hogy az 1. típusba sorolt hallgatók rendkívül alacsony – át-
lagosan havi 41 ezer Ft-ot kitevő – bevételről tudnak csak beszámolni. A családi támoga-
tásra csak kevéssé támaszkodni képes csoportok láthatóan a kiegészítés mellett döntve 
csak magas hitelösszegekkel (átlagosan havi 52–55 ezer Ft) és/vagy jelentős munkából 
származó jövedelemmel (havi 81–94 ezer Ft) képesek megélhetésük tanulmányaik alatti 
biztosítására. látható ugyanakkor, hogy a jelenben meghozott áldozatok vagy a jövőbe 
helyezett költségek ellenére is többnyire megmaradnak a családi háttér mentén tapasz-
talt egyenlőtlenségek (7. ábra).

7. ábra: A különböző megélhetési stratégiát követő hallgatók havi bevételei forrásonként 
és összesen (e Ft/hó) 
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41 e Ft
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107 e Ft

82 e Ft

129 e Ft

A legtöbb időt tanulmányaikra a családi forrásokkal megelégedő, illetve az azt csak di-
ákhitellel kiegészítő hallgatók tudják szánni (körülbelül 6 órát naponta). A munkát mint 
keresetkiegészítést (is) választó hallgatók pénzkereső tevékenységre szánt átlagos idejét 
csak részben kompenzálja tanulmányi idejük korlátozása, az a szabadon felhasználható 
idejük alakulására is kihat. Míg a szülőktől is már elegendő juttatást élvező diákok mun-
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kabére relatív súlyát tekintve csak pénzügyi kiegészítést jelent bevételi struktúrájukban, 
addig az otthonról kevésbé támogatott kortársak nappali tagozatos létük ellenére saját 
keresetükre támaszkodhatnak a megélhetés fő forrásaként (8. ábra).

8. ábra: A különböző megélhetési stratégiát követő hallgatók napi időfelhasználása 
tevékenységenként és összesen (óra/nap) 
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A nappali tagozattal párhuzamos munkavállalás – nem vitatva persze a későbbi elhe-
lyezkedésben játszott kedvező hatásait (DPR) – a tanulmányi eredményekre, lemorzso-
lódásra és mentális egészségre vonatkozóan számos kockázatot hordoz magában (pl. 
Callender–Kemp 2000; Metcalf 2003). Emiatt a tanulmányok mellett folytatott, megélhe-
tést biztosító kényszerű munkavállalás magas intenzitásának szükségszerűségét min-
denképpen javasolt enyhíteni a lehetséges szakpolitikai és intézményi eszköztárral.

Tekintettel arra, hogy a megélhetési stratégiákat leíró típusok részben a jövedelmi sze-
génység küszöbértékéhez kötődően kerültek meghatározásra, erős összefüggés tapasz-
talható a jövedelmi depriváltság és a választott stratégia között (9. ábra). látható, hogy 
az elégtelen családi támogatással rendelkezők körében – leszámítva az azt diákhitellel 
és munkával is kompenzálókat (4. típus) – felülreprezentáltak a jövedelmi szegények, 
bár cserébe a fogyasztásról való ideiglenes lemondást (1. típus) vagy a későbbi hiteltör-
lesztést választók (2. típus) az átlagosnál kevésbé kitettek az idejük szempontjából vett 
deprivációnak. A szűkös szülői apanázst munkával ellensúlyozók (3. típus) nappali ta-
gozatos tanulmányaik mellett ugyanakkor szignifikánsan gyakrabban kerülnek mind 
a jövedelmi, mind az idő szempontjából szegénynek tekinthető csoportokba. Általános-
ságban is elmondható, hogy a munka megélhetési stratégiába való beemelése (típustól 
függetlenül) az átlagoshoz képest valószínűbbé teszi az időbeli depriváltság kialakulását 
(9. ábra).
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9. ábra: A különböző megélhetési stratégiát követő hallgatók relatív szegénységi  
mutatói (%)
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A bemutatott megélhetési stratégiák választása nem meglepő módon összefügg a 
vizsgált demográfiai, képzési, szociális és lakhatási jellemzőkkel (10. ábra). Az életkor 
előrehaladtával folyamatosan csökken a családi forrásokkal megelégedők aránya (1. és 5. 
típus), amivel párhuzamosan a kereső tevékenységből származó kiegészítést választók 
(3., 4., 6. típus) részesedése növekszik. A nemek között ugyanakkor nem találunk szigni-
fikáns eltéréseket, úgy tűnik tehát, hogy a férfiak és a nők hasonló döntéseket hoznak a 
megélhetés biztosítására vonatkozóan.

Az elégséges családi forrásokat kiegészítők (6. típus) aránya szintén az életkor és a 
képzési szinteken való előrehaladással, a felnőttlét kritériumai mentén való előrelépéssel 
(családalapítás, önálló lakhatás), valamint a kedvezőbb szociokulturális háttér irányába 
növekszik. Az osztatlan képzés hallgatói ezúttal is sajátos helyzetet tükröznek, esetük-
ben alakul a legalacsonyabban a szülői forrásokat kiegészíteni hajlandók/tudók aránya.
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10. ábra: A megélhetési stratégiák megoszlása a képzési, demográfiai, szociális és  
lakhatási háttér egyes dimenzióiban (%)
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Összegzés
A felsőfokú végzettség megszerzése magas egyéni és társadalmi hozamokkal kecseg-
tető beruházás, ennek ellenére nemzetközi összevetésben viszonylag kisebb arányban 
választják hazánkban a továbbtanulást, továbbá viszonylag magas arányban szakítják 
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meg a hallgatók megkezdett képzésüket. Ismert, hogy az alsóbb társadalmi rétegekből 
származó diákok gyakrabban döntenek a felsőoktatástól vett szándékolt távolmaradás 
vagy belépésük elhalasztása mellett (Nyüsti 2012), továbbá a lemorzsolódás előfordu-
lásának társadalmi meghatározottsága is valószínűsíthető. Az eredmények fényében 
megállapítható, hogy a diplomaszerzéshez kapcsolódó költségeket leginkább a szülők 
viselik hazánkban, és a családi háttér elégtelenségét a közvetlen, egyéneknek címzett 
állami támogatások nem képesek kompenzálni. A családi források dominanciája ugyan 
csökken az életkor előrehaladtával, azonban a teljes képzési vertikumban megőrzi kulcs-
pozícióját. Mindez nem kedvez az esélyegyenlőségnek, és nehezíti a hátrányos helyzetű 
hallgatók diplomaszerzési törekvéseit.

A megélhetési stratégiák és a szegénység együttes vizsgálata rámutatott arra, hogy 
a jövedelmi depriváció elkerülése gyakorta párosul az időben való depriváltsággal és 
fordítva. Az időszegénységet ugyanakkor a tanulmányokra szánt kimagasló idő (pl. osz-
tatlan képzések hallgatói) vagy a családi kötelezettségekből (pl. gyermekvállalás) fakadó 
többletterhek is okozhatják. Az elégtelen szülői támogatással bírók többféle stratégia kö-
zül választhatnak (jelenbeli fogyasztásuk jelentős mérséklése; hitelfelvétellel költségeik 
jövőbe helyezése; idejük egy részéről való lemondás a tanulmányok és a munkavállalás 
egyidejű fenntartása érdekében). Bármelyik utat választják is, tanulmányaik jelen- vagy 
jövőbeli áldozatokkal járnak, aminek megtérülésére vonatkozóan lehetnek kétségeik.

A felsőoktatásból való önkirekesztés (Nyüsti 2013) visszavezethető lehet egyrészt a 
hozamok alulbecslésére, másrészt a kapcsolódó beruházási költségek felülbecslésére, 
azonban az is előfordulhat, hogy az érettségiző fiatalok adottságaikat ismerve reálisan 
látják, hogy képtelenek e beruházás vállalására. Előbbiek a felsőoktatás megtérülésére, 
valamint a potenciális kiadások és bevételek jellemzőire vonatkozó, célcsoportnak szóló 
adatalapú tájékoztatással alakíthatók, utóbbiak – csakúgy mint az anyagi okokra visz-
szavezethető lemorzsolódás mérséklése – azonban célzottabb központi és intézményi 
támogatási rendszereket, valamint a munka és a tanulmányok összehangolását támo-
gató intézkedéseket sürgetnek. A tanulmányban foglalt megállapítások mind az egyéni, 
mind a vezetői döntések megalapozásához és támogatásához inputokkal szolgálhatnak, 
és további részletes elemzések kiindulópontjai lehetnek.
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■  Atipikus hallgatói csoportok a felsőoktatásban  
a tanulmányok mintázatai és a hallgatók 
szocioökonómiai státusza alapján1 

Felnőtt hallgatók a felsőoktatásban

■ Horváth Ágoston – Sebők Anna

Bevezetés
A Magyarországon 2016-ban másodjára megvalósult EUROSTUDENT nemzetközi hall-
gatói felmérés adatai lehetővé teszik a teljes magyar hallgatói sokaság részletes vizs-
gálatát. A kutatás életvitellel kapcsolatos kérdései egyedülálló lehetőséget nyújtanak a 
különböző ismérvek mentén atipikusnak mondható hallgatók elkülönítésére és célzott 
vizsgálatára. Jelen tanulmányunkban a „felnőtt” válaszadók körülhatárolására teszünk 
kísérletet, majd a létrejött alcsoportot elemezzük képzési, szociodemográfiai hátterüket 
és életkörülményeiket tekintve.

A magyar társadalom – a nemzetközi trendeknek megfelelően, ugyanakkor ahhoz 
képest megkésve – a rendszerváltást követően egyre inkább leírható a tudásalapú tár-
sadalom fogalmával, mely két nagy mező strukturális átalakulása következményeként 
ragadható meg leginkább. Az első a felsőoktatási expanzió, melynek során egyre széle-
sebb kör számára lett elérhető a felsőoktatási képzés. Ezáltal – beemelve a rendszerbe a 
sokféleséget – a hagyományos egyetemi értékek és képzések jelentőségének csökkené-
sével párhuzamosan egyre nagyobb arányban vesznek részt a felsőoktatásban a koráb-
ban a középfokú oktatásból egyből belépőktől eltérő, atipikus hallgatók. A másik mező 
a munkaerőpiac, mely az elmúlt néhány évtizedben szintén jelentős átalakuláson ment 
keresztül: a tudásintenzív szférák egyre növekvő számú, folyamatosan változó pozíciói-
nak betöltésére irányuló mechanizmusok létrehozták az élethosszig tartó tanulás prog-
ramját, kiszélesítve a felsőoktatásba potenciálisan bevonhatók körét, miáltal új elérendő 
célcsoportok jelentek meg az intézményi menedzsment horizontján. A rendszerváltást 
megelőzően többségben volt a közvetlenül a középiskola után a felsőoktatásba lépők ho-
mogén közege, amely mellett fokozatosan kaptak egyre nagyobb hangsúlyt a képzési és 
munkaerőpiaci előélet szempontjából is heterogénebb hallgatói csoportok. A magyar fel-
sőoktatásban zajló folyamatok vizsgálata során Kozma Tamás tíz évvel a rendszerváltást 
követően, a tudásalapú társadalom mint működési modell fokozatos térnyerését alátá-
masztva, arra jutott, hogy a képzettség megszerzésével a további képzések „fogyasztásá-

1 A tanulmány a 2017. november 9–11. között Nyíregyházán rendezett Országos Neveléstudományi 
Konferencián elhangzott konferencia-előadás szerkesztett, bővített változata.
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nak” potenciális valószínűsége is megnő, valamint feltételezte, hogy a felsőoktatás töme-
gessé válásának következő lépése az oktatás újabb fokozatainak megszerveződése lesz. 
Az így létrejövő következő szakaszra „negyedik fokozatként” utalt, a klasszikus hármas 
– első (alapfok), második (középfok), illetve harmadik (felsőfok) – képzési felosztás nyo-
mán (Kozma 2000). Elméletének egyik lehetséges igazolása lehet a PhD-programokban 
részt vevők növekvő aránya is (Bódiné Vajda et al. 2016).

A „felnőttség” és a felnőttképzés megragadása
A „felnőtt” terminus mint a kutatási hagyományban használatos kategória korszakonként 
és tartalma tekintetében is dinamikusan változékony jelentésű. A különböző tudományte-
rületeken rengeteg kísérlet született a csoport körülhatárolására, főbb jellemzőinek megha-
tározására. A posztadoleszcencia elméletei alapján a felnőtté válás a függetlenedés számos 
dimenziója mentén értelmezhető, úgymint a jogi értelemben vett nagykorúság, a szülőktől 
való különélés, az anyagi, pénzügyi önállóság, az önálló döntési helyzetet (politikai, vallási, 
világnézeti) jelentő leválás, valamint a szubjektív eltávolodás. Mindezek összetétele külön-
böző mértékben és egyéni módokon jelentheti az individuum szintjén a felnőttség elérését. 
(Vaskovics 2000). A kitolódó önállósodás problematikája (Zinnecker 1982) éppúgy összekap-
csolódik a felsőoktatás tömegesedésével, mint az átmenet időszakának komplex vizsgálata, 
melynek fő célja a felsőoktatási tanulmányok, illetve a munkaerőpiacra való kilépés összetett 
megragadása. Az e két mező közötti átmenet nem írható le statikus események sorozataként, 
inkább egy folyamatszerű, átmeneti időszakot jelent, melynek során a tanulói és a dolgozói 
státusz váltakozása, átfedése és fokozott nemzetközi mobilitás jellemző, anélkül hogy e té-
nyezők lineáris-hierarchikus rendszert alkotnának (Teichler 1998; Veroszta 2010; Sági 2013).

Zachár lászló (2009) a téma közigazgatási terminológiájával foglalkozó munkájában kü-
lönböző oktatásra, képzésre és foglalkoztatásra vonatkozó törvények alapján három szinten 
rögzíti a felnőttképzés fogalmát. A tanulmány széles értelemben a nagykorúságot elért, a 
közoktatási törvény szerint a tankötelezettséget teljesített személyek képzését definiálja fel-
nőttoktatásként, míg a felsőoktatási törvényben a felnőttképzés alanyai a nem „nappali” 
munkarendben tanulók. Zachár szintén jogszabályok alapján elkülöníti a felnőttképzés fő 
funkcióit, melyek a következők: az egyén életpályája szempontjából szükséges szakkép-
zettség megszerzésének a segítése (initial education/training), a folyamatos szakmai képzés, 
a magasabb szintű szakképesítés megszerzésének segítése (continuing vocational training), 
a foglalkoztatás segítése, mely irányulhat át- vagy továbbképzésre, valamint a kiegészítő 
szakképzés (az előírt iskolai végzettségen belül) (Zachár 2009). A felnőttképzés mint jogi 
terminus használata tehát egyrészt már a fent részletezett jogszabályi sokféleség, másrészt 
a hallgatói összetétel heterogenitása okán is problematikus (Garai 2014).

Módszertan, hipotézisek, a kutatás relevanciája
Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy a „felnőtt” kategória meghatározása 
korántsem egyértelmű. Megközelítésünkben klaszteranalízis segítségével a szakirodal-
mi szempontból bevett (Vaskovics 2000) – az EUROSTUDENT VI kérdőívben is szerep-
lő –, önállóságot mérő mutatók együttes megoszlása alapján kialakuló kategóriahatárok 
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mentén különítjük el a „felnőtt” hallgatók csoportját, majd vizsgáljuk részletes képzési, 
munkaerőpiaci, életkörülmények szerinti és szociodemográfiai hátterét. Összességében az 
előzetes fogalmi meghatározás, azaz a kategóriák „önkényes” rögzítésének elkerülése a cél.

A „felnőttek” felsőoktatási viselkedésének kereslet-kínálati háttere, azon belül mo-
tivációik és szociális körülményeik megismerése alapkutatási, piaci, valamint az intéz-
ményi menedzsment számára is relevanciával bír. Szakpolitikai szempontból szintén 
kiemelt információt hordoz magában a kutatási kérdés, mivel az EU2020 stratégia célki-
tűzése a 30–34 éves korosztály körében a diplomások 40 százalékos arányának elérését 
fogalmazza meg (Európai Bizottság 2010: 13). Az előirányzott arány realizálásának egyik 
módja lehet a lemorzsolódás csökkentése, ugyanakkor az intézkedések egy lehetséges 
kiegészítéseként megkísérelhető újabb célcsoportok, többek között a hagyományos hall-
gatókhoz képest idősebb korosztály felsőoktatásba csatornázása is.

Alapvető hipotézisünk szerint a „felnőtt” csoport különálló, konzisztens egységként 
rajzolódik ki a klaszterelemzés során, tehát nem szükséges a csoport előzetes definiálása. 
Az így létrejövő alcsoport részletesebb vizsgálata során feltételezhetően szignifikánsan 
elkülönülnek a rájuk jellemző képzési attribútumok, tehát közvetett képet kaphatunk 
arról, hogy melyek a valódi, nem pusztán jogi, terminológiai értelemben meghatározott 
felnőttképzés tulajdonságai. Valószínűsítjük, hogy már csak az idősebb korosztály miatt 
is, a többi klaszterhez képest a „felnőtt” hallgatók beágyazottabbak a magyar munkaerő-
piacon. Feltételezhető az is, hogy az életkörülményeiket tekintve magasabbak a kiadása-
ik, és nagyobb az egzisztenciális függetlenségük hallgatótársaikhoz képest.

Vizsgálatunkat az EUROSTUDENT VI nemzetközi kutatás teljes magyarországi adat-
bázisát felhasználva végezzük el.

A kialakult klaszterstruktúra
A végrehajtott hierarchikus klaszterezés szempontjai a következő, felnőtté váláshoz kap-
csolódó, az EUROSTUDENT VI lekérdezésben is szereplő attribútumok: az életkor, a ta-
nulmányok melletti munkavégzés, a szülőkkel való együttélés és a gyermekvállalás. A 
létrejött csoportok létszáma és alapsokaságon belüli arányai az 1. táblázatban láthatóak.

1. táblázat: A kialakult klaszterstruktúra
  

Esetszám Arány
 1. klaszter 2034 28,2%
 2. klaszter 665 9,2%
 3. klaszter 2492 34,6%
 4. klaszter 1667 23,1%
A csoportosított hallgatók összesen 6859 95,2%
Adathiány 343 4,8%
Teljes minta 7202 100,0%

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A klaszterezés eredményeként elkülönült csoportok konzisztens tartalommal négy mar-
kánsan különböző csoportot határolnak el, melyek klaszterképző változók mentén megmu-
tatkozó jellemzőit a 2. táblázatban foglaljuk össze. A két legnagyobb létszámú csoport a „szü-
lőkkel élő tanulóké”, illetve a „szülőktől külön élő tanulóké”: e két klaszter sok szempontból 
hasonló jellegzetességeket mutat, az idetartozó hallgatók a fiatalabb korcsoportokból (25 év 
alattiak) kerülnek ki, illetve rájuk jellemző legkevésbé a munkaerőpiaci jelenlét, míg a leg-
nagyobb különbséget a lakhatás körülménye (szülőkkel való együttélés) jelenti közöttük. 
A „tanuló dolgozók” csoportjába már valamivel idősebb (22–30 éves korosztályba tartozó) 
hallgatók tartoznak, akik lakhatás szempontjából szintén önállósultak, és tanulmányaikkal 
párhuzamosan intenzív munkavégzést mutatnak, ugyanakkor a „felnőtt” klasztertől élesen 
elkülönülnek a már említett életkor és a gyermekvállalás tekintetében. A klaszteranalízis 
alapjául szolgáló változók mentén létrejött legkisebb méretű csoport attribútumai (30 év fe-
letti korcsoport, szülőktől elkülönült, önálló életvitel, kiemelkedő munkaerőpiaci aktivitás, 
gyermeknevelés) konzisztensen kirajzolják a „felnőttség” általunk is említett, definíció sze-
rinti sajátosságait, így ezt a klasztert tekinthetjük az elemzésünk céljául kitűzött „felnőtt” 
hallgatói csoport realizációjának. Összességében látható, hogy az elemzés során kialakult 
klaszterek jól interpretálható specifikumokkal bírnak, amelyek alapján határozottan elkü-
lönülnek egymástól. Terjedelmi korlátok miatt a következőkben elsősorban a „felnőttek” 
csoportját vizsgáljuk háttérváltozók alapján, a többi kategória viszonylatában. Az alábbi-
akban részletesen bemutatott eredményeink alapján hierarchikus klaszterezési eljárásunk 
érvényes eredményeket hozott a háttérváltozókkal való összevetések tekintetében is.

2. táblázat: A klaszterek jellemzői a klaszterképző változók alapján
   

Korcsoport 
Szülőkkel való 

együttélés 
Munkavégzés 

Gyermek-
vállalás 

1. Szülőktől külön 
élő tanulók  
(N = 2034) 

< 21 –  – –  – –  –

2. Felnőttek  
(N = 665) 

30+ –  – + + + + +

3. Szülőkkel élő 
tanulók (N = 2492) 

< 25 + + + –  –

4. Tanuló dolgozók 
(N = 1667) 

22–30 –  – + + –  –

Jelmagyarázat: A táblázat jelölései a klaszterképző változók klaszterenkénti megoszlásaira alapul-
nak, és a klaszterek egymáshoz viszonyított jellemzőit tükrözik. A táblázatban látható + jel jelen-
tése, hogy az adott klaszterbe tartozó hallgatók jelentős részére jellemző az adott sajátosság; a – jel 
ennek ellenkezőjét jelenti, vagyis hogy a klaszterbe sorolt hallgatók többségére az adott sajátosság 
nem jellemző. A többszörözött jel az adott ismérv mentén erősebb összefüggést jelez.
Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A „felnőtt” hallgatók jellemzői a képzési háttér mentén
A létrejött klasztereket intézménytípusok2 szerint vizsgálva látható, hogy a „felnőtt” 
hallgatók legnagyobb mértékben kisméretű, szűk képzési profilú, esetleg egyházi fenn-
tartású főiskolákon, illetve egyetemeken folytatják tanulmányaikat, klasszikus egyete-
meken való jelenlétük mértéke pedig egyértelműen a legalacsonyabb a vizsgált csopor-
tokkal összehasonlítva.

1. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása intézménytípusok szerint
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Szülőktől külön élő tanulók

Felnőttek

Szülőkkel élő tanulók

Tanuló dolgozók

Összesen

Klasszikus egyetemek

Széles profilú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek

Kisebb, szűkebb vagy speciális képzési profilú egyetemek, főiskolák, hitéleti képzést nyújtó

egyházi főiskolák

33,9%

30,1%

30,6%

23,6%

44,3%

42,6%

44,3%

44,4%

33,8%

41,6%

23,6%

25,6%

24,9%

42,6%

14,0%

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A hallgatók képzés helyszíne szerinti megoszlását áttekintve megállapítható, hogy az 
országot három részre osztva (Közép-Magyarország, Dunántúl, Kelet-Magyarország) a 
legegyenletesebb megoszlás (közel egyharmad-egyharmad-egyharmados aránnyal) a 
„felnőtt” csoportra jellemző, és legkevésbé a „felnőtt” hallgatók körében gyakori, hogy 
tanulmányaikat a központi régióban végeznék. Ez vélhetően erősebb lakóhelyi kötődés-
sel magyarázható: adataink alapján feltételezhetjük, hogy a tanulmányok helyszíne, il-
letve a lakóhely közötti mobilitás legkevésbé a „felnőtteket” jellemzi, ami összefüggés-
ben állhat munkaerőpiaci részvételük intenzitásával, illetve a gyermekvállalással együtt 
járó családi beágyazottsággal is.

2 A felhasznált intézménytipológiára vonatkozó részletes információkat a kötet módszertani össze-
foglaló tanulmánya mutatja be.
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2. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a képzés helyszíne szerint
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33,6%

31,2%

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A tanulmányok képzési szintjét vizsgálva nem tapasztalhatók lényeges különbségek a 
hallgatói csoportokra jellemző megoszlások között, ugyanakkor látható, hogy a „felnőtt” 
klaszter körében némileg alulreprezentáltak a felsőoktatási szakképzésben, illetve osz-
tatlan képzésben részt vevők, míg a mesterképzésen tanulók aránya náluk a legmaga-
sabb (28%), kissé megelőzve a „tanuló dolgozók” körében mért, 25,7 százalékos aránnyal 
részesedő csoportot.

3. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a tanulmányok képzési szintje szerint
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 Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás



51

ATIPIKUS HAllGATóI CSOPORTOK A FElSőOKTATÁSBAN…

A tanulmányok munkarendje szempontjából a többi csoporthoz, illetve a magyar fel-
sőoktatás általános tendenciáihoz viszonyítva is rendkívül atipikus képet mutat a „fel-
nőtt” klaszter, mivel töredékük, mindössze 4,5 százalékuk tanul nappali munkarend-
ben, ami az erős munkaerőpiaci beágyazottsággal is összefügghet. Ez alátámasztja az 
elemzésünk során kialakult klaszterstruktúra érvényességét a felnőttképzések hivatalos 
definícióinak szemszögéből is. A munkarend alapján élesen elkülönülnek a „felnőttek” 
a „tanuló dolgozók” klaszterétől, mely csoport sok tekintetben (kivéve az életkor és a 
gyermekvállalás szempontjait) felnőtt jegyeket is hordoz, viszont jelen elemzésünk fó-
kuszából terjedelmi okokból kimaradt.

4. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a tanulmányok munkarendje szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Képzési terület szempontjából a „felnőtt” hallgatók körében leginkább a pedagóguskép-
zés (20,8%), az államtudományi (7,6%), illetve a hitéleti (7,2%) szakterületeken folytatott 
tanulmányok vannak felülreprezentálva a többi csoporthoz viszonyítva. Mindezek alap-
ján, a csoport korábban bemutatott jellemzőit is figyelembe véve, arra következtetünk, 
hogy a „felnőtt” csoport számára a felsőoktatási tanulmányok gyakran – természetes 
módon – korábbi felsőfokú képzések kiegészítéseként, folytatásaként szolgálnak (vélhe-
tően ezen belül is elkülöníthetőek az elsősorban külső, infrastrukturális kényszer által 
motivált, valamint a főként belső igényből fakadó tanulmányok). Ezt a kiegészítő jelleget 
erősíti az aktuális tanulmányokra fordított idő mértéke is, ami azt mutatja, hogy a többi 
klaszterhez képest a legkevesebb időt (heti 23,2 órát) a „felnőtt” csoport fordítja tanulás-
ra. (Ezzel szemben a „tanuló dolgozók” átlagosan 27,2, a „szülőkkel élő tanulók” 33,2, a 
„szülőktől külön élő tanulók” pedig 40,3 órát áldoznak tanulmányaikra hetente.)

Mindezek ellenére még a „felnőtt” klaszter körében is viszonylag jelentős, valamivel 
több mint egyharmados azon hallgatók aránya, akik új belépők a felsőoktatásba, ami 
azonban egyértelműen a legalacsonyabb arány a többi csoporthoz képest.
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5. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a felsőoktatási képzésben való korábbi 
részvételük szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Többek között a korösszetételből adódóan is sajátos szerkezet rajzolódik ki az érettsé-
git adó középiskola típusának szempontjából a „felnőtt” hallgatók csoportja esetében: a 
szakközépiskolában érettségizettek kiemelkedő, 43,2 százalékos aránnyal némileg még 
a négyosztályos gimnáziumban végzettek 41,2 százalékos részesedését is megelőzik a 
klaszteren belül. Megállapítható, hogy a többi hallgatói csoport ebből a szempontból 
egymáshoz nagyon hasonló szerkezetet mutat, a „felnőttekre” azonban ehhez képest lé-
nyeges eltérések jellemzőek.

6. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása az érettségit adó középiskola típusa szerint

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

Szülőktől külön élő
tanulók

Felnőttek

Szülőkkel élő tanulók

Tanuló dolgozók

Összesen

6, 8 osztályos középiskola,
két tannyelvű gimnázium

Szakközépiskola

Egyéb

Dolgozók középiskolája /
esti gimnázium

Gimnázium – 5 osztályos, 
idegen nyelvi előkészítő évvel

Gimnázium – hagyományos 
4 osztályos

40,4%

38,4%

38,3%

41,2%

44,7%

13,9% 15,6%

13,0%

16,4%

2,7%

15,1%

17,5%

17,0%

2,2%

16,6%

26,7%

28,2%

26,0%

43,2%

20,8%

1,7%

1,6%

0,9%

9,5%

0,4%

1,7%

1,3%

1,4%

1,3%

2,4%

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A „felnőtt” csoport képzési hátterével, valamint a klaszterképző változók mentén fel-
vázolt attribútumaival egybecseng, hogy a jövőbeni tanulmányi tervek tekintetében e 
klaszter tagjai mutatják a legalacsonyabb aktivitást, egyértelműen körükben a legkevés-
bé jellemzőek a további tanulmányokra vonatkozó tervek (ugyanakkor a tanulmányok 
folytatásával kapcsolatban bizonytalanok aránya is e csoportban a legmagasabb).

7. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása további tanulmányi tervek szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A „felnőtt” hallgatók a munkaerőpiacon
A korábbi eredményekkel teljes összhangban leginkább a „felnőtt” hallgatókra jellemző, 
hogy a felmérés idején aktuális felsőfokú tanulmányaik megkezdése előtt már dolgoz-
tak. A „tanuló dolgozó” hallgatók esetében is jelentősebb, átlag feletti ez az arány, ami e 
csoport további jellemzőivel szintén összhangban van.

8. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a képzés megkezdését megelőző munka-
vállalás szerint

 Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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Külföldi munkavállalási tervei kiemelkedően legkisebb mértékben a „felnőtt” csoport-
nak vannak, ami szintén összefügghet azzal, hogy ez a csoport a leginkább beágya-
zott a hazai munkaerőpiacon, ami életkoruk, életkörülményeik, részletesen bemutatott 
attribútumaik alapján is egyértelmű. A külföldi munkavállalási tervek szempontjából 
szintén az látható, hogy a többi csoport viselkedése egymáshoz hasonlít, a „felnőttek” 
viszont lényegesen elkülönülnek. Ez megnyilvánul abban is, hogy körükben a legala-
csonyabb (mindössze 13,7%) azok aránya, akik e tekintetben a felmérés idején bizony-
talanok. Különösen érdekes, hogy a felnőttség számos attribútumát, különösen az aktív 
munkaerőpiaci részvételt mutató „tanuló dolgozók” körében a külföldi munkavállalási 
tervek magas aránya, ami – a „felnőttekhez” képest – a fiatalabb életkorral, valamint 
a kevésbé integrált (bár intenzív) munkaerőpiaci részvétellel (főként az általuk végzett 
munka kisebb mértékű szakterületi illeszkedésével) magyarázható.

9. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a külföldi munkavállalási tervek szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A tanulmányokkal párhuzamos munkavégzést részletesen vizsgálva tovább erősödik az 
eddig kirajzolódott kép: a „felnőtt” csoport öndefiníció tekintetében is élesen elkülönül a 
többitől, tagjai lényegében teljes mértékben elsősorban dolgozóként határozzák meg ma-
gukat. Ez megerősíti azt a képet, hogy a „felnőtt” klaszterbe tartozók aktuális felsőfokú 
képzésükre valamiféle kiegészítésként tekintenek, nem ez adja elsődleges elfoglaltságu-
kat. Mindezzel teljes összhang tapasztalható a munkavégzés hátterét, elsődleges okait 
tekintve is: a „felnőtt” hallgatók csoportja ez esetben szintén sajátos mintázatot mutat, 
mivel a „felnőtt” munkavégzést legkevésbé a tapasztalatszerzés motiválja, ugyanakkor a 
többi klaszterhez viszonyítva a megélhetési költségek fedezése, a felmérés idején aktuá-
lis tanulmányok finanszírozása, valamint a családi gondoskodás (gyermek, szülő, part-
ner) lényegesen hangsúlyosabb e csoportban.
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10. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása öndefiníció szerint
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 Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Szintén a „felnőtt” csoport munkaerőpiaci beágyazottságára, illetve a jelenlegi felsőfo-
kú tanulmányok számukra kiegészítő szerepére mutat rá, hogy legnagyobb arányban 
e klaszter tagjai végeznek tanulmányaik mellett szakterületükhöz illeszkedő munkát. 
A legkevésbé illeszkedő munkát a „szülőkkel élő tanulók”, illetve a „tanuló dolgozók” 
végzik: ebben természetesen életkori hatás (ami összefügg a munkaerőpiaci tapasztala-
tokkal) is szerepet játszhat.

11. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a tanulmányokkal párhuzamosan végzett 
munka szakterületi illeszkedése szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A „felnőtt” hallgatók életkörülményei
Az életkörülményeket tekintve az anyagi nehézségek tapasztalata egyértelműen a 
„felnőtt” csoportban a legnagyobb mértékű. Ennek magyarázata lehet az is, hogy ez 
a csoport rendelkezik a leginkább önálló egzisztenciával, fő megélhetési forrása saját 
keresete, vagyis értelemszerűen egyben a leginkább van önmagára utalva. Mindezt 
alátámasztja, hogy eredményeink alapján legkevésbé a „felnőtt” hallgatóknak, illetve 
családjaiknak van a tanulmányok finanszírozását célzó megtakarításuk, ugyanakkor e 
csoportra jellemző a legkisebb mértékben, hogy tanulmányai folyamán diákhitelt ven-
ne igénybe.

12. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása az anyagi nehézségek tapasztalata szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Feltűnő, hogy az állami források a „felnőttek” csoportjában gyakorlatilag egyáltalán 
nem játszanak szerepet elsődleges megélhetési forrásként, noha ezek összességében 
egyik további alcsoportban sem különösebben jelentősek. Eddigi eredményeinkkel teljes 
összhangban kitűnik az is, hogy a „felnőtt” klaszter tagjainak közel négyötöde (77,3%) 
számára saját keresete jelenti az elsődleges bevételi forrást, míg a családi támogatás sze-
repe – különösen a többi csoporthoz viszonyítva – esetükben kevéssé jelentős: mindössze 
13,6 százalékuk számára jelenti a megélhetés elsődleges forrását.
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13. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása különböző bevételi forrástípusoktól való 
függés szerint3
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A kiadások költségtípusok szerinti megoszlását összehasonlítva a négy vizsgált csoport-
ban alapvetően hasonló szerkezet rajzolódik ki: látható, hogy a legnagyobb kiadások 
lényegében minden kategóriában a „felnőtt” csoporthoz kapcsolódnak, ez alól a szociá-
lis, szabadidős tevékenységek finanszírozását biztosító ráfordítások jelentenek kivételt. 
látványos különbségek a lakhatásra, élelmiszerre, gyermeknevelésre, adósság törleszté-
sére szánt kiadások terén tapasztalhatóak leginkább: e területeken különösen kiugróak a 
„felnőttek” kiadásai – ez szintén alátámasztja további eredményeinket, mivel leginkább 
a csoport egzisztenciális önállóságával, élethelyzetével függ össze.

14. ábra: átlagos havi kiadások költségtípusok szerint (Ft)
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

3 A hallgatót akkor tekintettük egy forrástól függőnek, ha bevételeinek legalább 50 százaléka az adott 
forrásból származik.
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A „felnőtt” hallgatók demográfiai, szocioökonómiai háttere
A „felnőtt” hallgatók körében a nők felülreprezentáltak a klaszterstruktúra többi cso-
portjához viszonyítva.

15. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása nemek szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

16. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása az apa legmagasabb iskolai végzettsége 
szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A hallgatók szüleinek iskolai végzettségét áttekintve szembetűnő, hogy a „felnőtt” hallga-
tók ebből a szempontból is speciálisak, esetükben láthatóan a legalacsonyabb a diplomás 
szülők aránya. Ez szintén magyarázható életkori hatással is, mivel a fiatalabbak szüleinek 
nagyobb valószínűséggel van diplomájuk az utóbbi évtizedek felsőoktatási expanziójának 
köszönhetően. A „felnőttek” egyedi jellemzőit igazolja, hogy a többi csoport szüleinek vég-
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zettségében lényegében nem tapasztalhatók különbségek. Emellett megállapítható, hogy 
a vizsgált hallgatók szüleinek legmagasabb végzettsége az apa és az anya végzettségét te-
kintve teljesen megegyező szerkezetet mutat, ugyanakkor klaszterenként külön-külön és 
összességében is kirajzolódik az a tendencia, hogy az anya magasabb végzettségű.

17. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása az anya legmagasabb iskolai végzettsége szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A szülők anyagi helyzete szempontjából szintén a „felnőtt” csoport üt el legnagyobb mérték-
ben a többitől: a legalacsonyabb státuszt a „felnőtt” hallgatók tulajdonítják családjuknak, ami a 
szülők iskolai végzettségével kapcsolatos eredményeinkkel is alapvetően konzisztens képet ad.

18. ábra: A hallgatói klaszterek megoszlása a szülők anyagi helyzete szerint
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Összefoglalás
Eredményeink alapján elmondható, hogy a kutatással kapcsolatos alapvető célkitűzése-
ink és várakozásaink teljesültek. A klaszterelemzés során sikerült körülhatárolnunk egy 
kis létszámú, ugyanakkor a „felnőttség” klasszikus attribútumaival konzisztensen ren-
delkező hallgatói csoportot, amely az itt vizsgált háttérváltozók mentén általában élesen 
elkülönülő tulajdonságokkal jellemezhető a magyar felsőoktatás többi hallgatói csoport-
jához képest. Eljárásunk lényege, hogy e csoportot nem előre meghatározott definíciók 
alapján különítettük el, hanem a klaszterképző változók együttes megoszlásai alapján 
rajzolódott ki egy olyan struktúra, amelyben a „felnőttség” dimenziói jól megragadható-
vá váltak az egyéni szintű kategorizálás vonatkozásában is.

Munkánk relevanciáját többek között az adja, hogy a hagyományos, közvetlenül a 
középiskolai tanulmányok lezárását követő felsőfokú tanulmányokkal szemben a felső-
oktatási expanzió és a munkaerőpiaci átmenet egyre sokszínűbbé válásának hatására 
egyre inkább növekvő jelentőséggel bírnak a korábban atipikusnak minősített hallga-
tói célcsoportok az intézménymenedzsment, a szakpolitika és a tudományos érdeklődés 
szempontjából egyaránt. Az atipikus célcsoportok – különösen a „felnőttek” – egyre szé-
lesebb körű bevonása a felsőoktatásba ugyanis a tudásalapú társadalom megvalósítására 
és kiteljesítésére irányuló szakpolitikai célkitűzések, valamint az ezek hátterében álló 
piaci és gazdasági folyamatok egyik legfontosabb kísérőjelensége, illetve eszköze. Ennek 
számottevő feltétele az új, sok tekintetben speciális célcsoportok sajátosságainak részle-
tes feltárása, különös tekintettel belső heterogenitásukra, hiszen ez teszi lehetővé minél 
hatékonyabb, igényeiket és aspirációikat szem előtt tartó elérésüket, továbbá ehhez il-
leszkedő képzési kínálat kialakítását.

Összességében az általunk azonosított „felnőtt” csoport legfontosabb sajátosságai a 
családos, kialakult, önálló életvitel és egzisztenciális függetlenség, ami szükségszerűen 
erőteljes munkaerőpiaci beágyazottsággal társul (ez mind a végzett munka intenzitá-
sában, mind szakterületi illeszkedésében megnyilvánul). Aktuális felsőfokú tanulmá-
nyai e csoportnak alapvetően kiegészítő jellegűek, nem élveznek elsőbbséget a munkával 
szemben annak ellenére sem, hogy a „felnőtt” klaszter egyharmada korábban nem vég-
zett felsőfokú tanulmányokat. Ez visszavezethető arra is, hogy a vizsgált csoportok kö-
zül legkevésbé a „felnőttek” hagyatkozhatnak családjukra, felmenőikre a tanulmányok 
támogatása terén, továbbá az általuk végzett munka jellemzően saját, valamint család-
juk megélhetésének feltétele; életkörülményei biztosítása tekintetében egyértelműen ez 
a leginkább magára utalt hallgatói csoport.

Eredményeink azt is alátámasztják, hogy bár az általunk azonosított „felnőtt” klaszter 
számos háttérváltozó mentén egységesen viselkedve élesen elüt a másik három hallgatói 
csoporttól (legkevésbé többnyire a „tanuló dolgozóktól”), a „felnőtt” hallgatók sem tekint-
hetők homogénnek, különösen a képzések iránti aspirációk tekintetében. Ez elsősorban 
képzési hátterük sokszínűsége alapján feltételezhető, ahol jól megragadhatóak a felnőtt-
képzés tartalmilag, elméleti alapon is különváló – tanulmányunk szakirodalmi hátterének 
felvázolása során is bemutatott – lehetséges funkciói és motivációi. Ennek alapján érdemes 
elkülöníteni az életpálya szempontjából kényszerként, illetve lehetőségként megjelenő, a 
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szakmai előrelépéshez szükséges vagy a foglalkoztatás elősegítéseként, új szakterület meg-
ismerésére irányuló képzéseket, annak ellenére is, hogy a közöttük húzódó határvonalak 
nem feltétlenül jelentenek éles különbségeket, ezek a funkciók és motivációk akár átfedőek 
is lehetnek. Úgy véljük, a „felnőtt” hallgatói csoport sokszínűsége a képzési területek, a kép-
zési szintek, a tanulmányok és a végzett munka horizontális illeszkedése, a felsőoktatásban 
való korábbi részvétel, a továbbtanulási tervek, valamint az intézménytípusok mentén, egy-
aránt belső heterogenitásra utal. Különösen érdemes kiemelni, hogy bár a „felnőtt” hallga-
tók körében leginkább a pedagógusképzés, az államtudományi, illetve a hitéleti szakterü-
leteken folytatott tanulmányok vannak felülreprezentálva a többi csoporthoz viszonyítva, 
a klaszter tagjai számottevő mértékben tanulnak gazdasági, műszaki, jogi, agrár, valamint 
bölcsészettudományi területeken is. Az egyes képzési területek – illetve a hozzájuk kapcso-
lódó, kredencialista elvárásokkal különböző mértékben áthatott munkaerőpiaci szegmen-
sek (Brown 2001) – eltérő strukturális adottságaival összefüggően képzési területenként 
jellemzően különböző tipikus képzési utak szintén megerősítik a „felnőtt” hallgatók aspi-
rációk szerinti sokféleségét. Feltételezhetjük ugyanis, hogy képzési területenként, legalább-
is a bürokratikus (ilyenek főként a közszféra munkáltatói által dominált munkaerőpiacok, 
például az egészségügy, az oktatás és a közszolgálat, amelyek esetében a formális képzési 
elvárások erősebben jelentkeznek), valamint a professzionális orientációjú ágazatok szerint 
elkülönülve különböző célja lehet a „felnőttek” által végzett tanulmányoknak.

Vizsgálatunk rávilágított, hogy az előzetes várakozásaink szerint is atipikusnak 
mondható „felnőtt” csoport mellett a „tanuló dolgozók” klasztere is bevonható a „fel-
nőtt” sokaságot célzó részletesebb elemzések fókuszába. E klaszter ugyanis egyszerre 
hordozza az intenzív – bár nem feltétlenül a tanulmányok szakterületéhez illeszkedő – 
munkavégzés és az önálló egzisztencia jegyeit, ami megnyilvánul öndefiníciójukban, 
kiadásaik szerkezetében és mértékében egyaránt. Ugyanakkor – részben, mivel fiata-
labbak, ezzel összefüggésben szüleiknek magasabb az iskolai végzettségük, továbbá 
valamelyest jobbak az életkörülményeik – a „felnőttekhez” képest lényegesen nagyobb 
mértékben hagyatkozhatnak családjukra megélhetésük, tanulmányaik támogatása 
szempontjából. A hazai munkaerőpiacon való beágyazottságuk mértékének érdekes in-
dikátora, hogy a „tanuló dolgozók” körében a leggyakoribbak a külföldi munkavállalási 
tervek, ami természetesen az idetartozó hallgatók élethelyzetével, életkorával is magya-
rázható, valamint a „felnőtt” csoporttól eltérően a gyermektelenséggel is összefügghet. 
Erre az egzisztenciális szempontból átlagosnál függetlenebb anyagi helyzetű csoportra 
jellemző leginkább a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti átmeneti időszakra jellemző 
rugalmasság. Képzési háttér szempontjából szintén a csoport atipikus jellege tűnik ki: a 
„tanuló dolgozók” között lényegében fele-fele arányban vannak jelen a felsőoktatásba 
újonnan belépő, illetve a korábbi képzésük után tanulmányaikat folytató hallgatók; kép-
zési szintek szerinti megoszlásukat tekintve a „felnőtt” klaszterrel mutatnak lényegében 
azonos sajátosságokat, míg a munkarend szempontjából élesen elkülönülnek e csoport-
tól, mivel a „tanuló dolgozók” többsége nappali munkarenden tanul. Emellett tovább-
tanulási terveik szerinti megoszlásuk szintén azt támasztja alá, hogy a „felnőttekhez” 
képest jóval nagyobb mértékben kötődnek a felsőoktatáshoz.
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Ennek a „fiatal felnőttként” is meghatározható csoportnak a tulajdonságai szintén 
igazolják a felnőttképzés klasszikus, adminisztratív alapú meghatározásának meghala-
dottságát, mivel életkoruk és munkaerőpiaci viselkedésük mentén e csoport tagjai érde-
kes átmenetet képeznek a jellemzően adminisztratív szempontból is kizárólag „felnőtt-
képzésen” részt vevő, idősebb, csupán a munka mellett kiegészítő jelleggel tanulók és a 
klasszikus értelemben vett hallgatók között.
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■  A tanulási intenzitás és a megtérülés  
képzési területi mintázatai

■ Hámori Ádám

Bevezetés
A felsőoktatásban – és általában az oktatásban – való részvétel mind a társadalom, mind 
az egyén részéről ráfordításokat követel. Gondolhatunk itt a társadalom szempontjából – 
oktatási rendszertől függően – az intézményrendszer fenntartásával és működtetésével 
vagy a közvetlen és járulékos személyi jellegű kiadásokkal jelentkező költségekre éppúgy, 
mint az egyének oldaláról – megint csak az oktatási rendszer függvényében – a tandíjak-
ra, de mindenekelőtt a tanulmányokkal kapcsolatos időráfordításra, ami a munkaerőpiaci 
részvételből való (részleges) kimaradás miatt jövedelemkiesésként is felfogható. Az okta-
tásban való eredményes részvétel ugyanakkor előnyökkel, jövőbeni jövedelmezőséggel is 
kecsegtet. Optimális gazdasági viszonyok között ugyanis a magasabb iskolai végzettség és 
a megszerzett tudás révén nagyobb pénzbeli jövedelmet biztosító állások és a társadalmi 
mobilitási esélyek szélesebb skálája válik elérhetővé, így a tanulmányokra fordított egyéni 
befektetés nagyobb presztízs és magasabb társadalmi státusz elérésében realizálható.

Ezek viszonyának elméleti és empirikus megragadására több kutató is kísérletet tett 
már, tanulmányunk első részében áttekintjük a főbb vonulatokat. A továbbiakban pedig 
az EUROSTUDENT VI kutatás magyarországi adatbázisának elemzése segítségével arra 
keressük a választ, hogy a magyar felsőoktatási hallgatók körében megfigyelhető-e, hogy 
a nagyobb személyes befektetés a felsőoktatási tanulmányokba együtt jár-e a későbbi 
megtérüléssel kapcsolatos magasabb várakozásokkal, valamint hogy ezt a különböző 
képzési jellemzők hogyan befolyásolják.

A felsőoktatási képzés mint befektetés
A tanulás befektetésként történő értelmezése közgazdasági megközelítésként indult, és 
jól alkalmazható mind makro-, mind mikroszinten, vagyis a társadalom egésze és az 
egyének tevékenysége szempontjából is. Az emberi tőke (human capital) fogalmának hasz-
nálatát és az ebbe történő befektetés elméleti és empirikus problematikáját Theodore W. 
Schultz (1961) honosította meg, rámutatva, hogy a gazdasági teljesítmény (kibocsátás) és 
a tőkebefektetés nagysága között nem teljes az illeszkedés. Az ebben mutatkozó eltérés 
viszont jól magyarázható az emberi tőke különbségeivel – különösen az egészségügy-
be, a szakmai (tovább)képzésbe, az oktatási rendszerbe vagy a felnőttképzésbe történő 
befektetésekben – valamint a munkavállalási célú vándorlás támogatásában mutatko-
zó különbségekkel. Véleménye szerint az oktatási ráfordítás és a későbbiekben egyéni 
szinten jelentkező keresetnövekmény nagysága is elvben jól kalkulálható, ami felveti a 
költséghatékonyság szempontjait egyéni, piaci és társadalmi szinten egyaránt.
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A felsőoktatási képzésbe való beruházás e motívuma jelenik meg Bourdieu-nél (1998) 
is. A szerző tanulmányában rámutat, hogy a hallgatók mint egyéni cselekvők igyekeznek 
a rendelkezésükre álló információk alapján döntéseket hozni iskoláztatásukkal kapcso-
latban, miközben az iskolák oktatási értéke – a munkaerőpiaci érték szempontjából – vég-
ső soron kiszámíthatatlanul ingadozik. A hallgatók közötti, a családi háttér révén és az 
életpálya során rögzült különbségek azon többletinformációkban is megmutatkoznak, 
melyek által hatékonyabb, nagyobb jövőbeni hasznot hozó döntéseket képesek hozni a 
tanulmányaikról, az iskola- és szakválasztásról.

A befektetés dimenziója: a tanulás
A tanulmányi időbefektetés egyik elméleti megközelítése a hallgatói bevonódás vagy el-
köteleződés (student engagement) elmélete. Az ebből a keretből kiinduló szerzők elkötelező-
dés alatt a hallgatók tanulással kapcsolatos tudatos tevékenységeinek összességét értik, ám 
nemcsak a szűk értelemben vett egyetemi tanulást, hanem azokat a tanulmányok melletti 
és társas tevékenységeket is, amelyek együttesen járulhatnak hozzá a tanulmányi sike-
rességhez és a személyes fejlődéshez (Pascarella–Terenzini 2005). A szerzők jelentős része 
hangsúlyozza a felsőoktatási intézmények szerepét abban, hogy az elköteleződést támogató 
tanulási környezetet teremtsenek (pl. Harper–Quaye 2009). A tanulmányi befektetés így 
szűkebb értelemben a tanulásban való elszánt és értékorientált részvételt jelenti, tágabb ér-
telemben pedig a tanulmányi környezetbe való bevonódást, odatartozást is. 

Az elköteleződés másképpen a hallgató felkészültségének egyik dimenziója, egyfajta 
közvetítő változó, és mint ilyen nagymértékben meghatározza a tanulmányi eredmé-
nyességet és annak mérhető kimenetét. Ez a hallgatók tanulmányi jellemzőinek vizs-
gálatával jól feltárható (Klein et al. 2005). Az elkötelezettség továbbá értelmezhető úgy 
is, mint az az attitűd, melynek révén megnő az egyén kapacitása a folytonos tovább-
fejlődésre. Bizonyos tanulói jellemzők fejlődését az elkötelezettség valóban elősegítheti, 
ugyanakkor a vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy az elkötelezettség hatása önmagában 
általában gyenge, tényleges mértéke elsősorban a különböző hallgatói csoportok jellem-
zőitől, valamint az intézményi sajátosságoktól függ (Carini et al. 2006).

A megtérülés dimenziója: a felsőoktatás és a munkaerőpiac viszonya
A munkatapasztalat mellett a – különböző költségek árán megszerezhető – iskolai vég-
zettség is fontos jelzőszerepet tölthet be a munkaadók számára, akiknek részben ennek 
alapján kell döntést hozniuk egy jelentkező foglalkoztatásával és bérével kapcsolatban. 
Ez a helyzet pedig a munkavállalókat is arra készteti, hogy igyekezzenek maximalizálni 
a végzettség megszerzésének költségei (pl. az oktatásra fordított kiadások és idő) és az 
elérhető profit, vagyis a munkabérük közötti különbséget (Spence 1973).

Fentieket árnyalja a „báránybőr-hatás” (sheepskin effect) elmélete, miszerint az okta-
tásban töltött hosszabb idő csak akkor jár érdemi bérnövekménnyel, ha oklevéllel iga-
zolható magasabb végzettséget eredményez; ugyanis a magasabb iskolai végzettség ön-
magában nem növeli a termelékenységet, csak hitelesebb látszatát biztosítja. Így az is a 
felsőoktatás funkciójává válik, hogy előszűrje az alkalmas munkaerőt (Arrow 1973). A 
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költségek és a várható haszon mérlegelésének mozzanata az egyik központi motívuma 
az ún. állásverseny-modellnek is, amely szerint a munkavállalók nem a számukra kívá-
natos bérekért, hanem olyan pozíciókért versenyeznek, amelyeknél a szükséges készsé-
gek elsajátításának relatív költsége számukra előnyösebb (Thurow 1975).

Az oktatást mint a társadalom, illetve a nemzetgazdaság számára megtérülő befek-
tetést vizsgáló elméletek arra kérdeznek rá, hogy az oktatás expanziója hozzájárul-e a 
gazdasági növekedéshez. A fentebb ismertetett emberitőke-elmélet ebből a szempontból 
annyiban igazolható, amennyiben az oktatás a gazdaságban hasznosítható ismereteket 
ad át; jó esetben tehát az egyének tudásgyarapodása végső soron a gazdaság egésze szá-
mára is jövedelmező lesz. A társadalmi különbségek újratermelésének elmélete ezzel 
kapcsolatban fontos buktatóra mutat rá. Eszerint minél inkább úgy szerveződik az okta-
tási rendszer, hogy célja a társadalmi hovatartozás újratermelése legyen, annál kevésbé 
járul hozzá a gazdasági növekedéshez. A megtérülés így nem össztársadalmi, hanem 
inkább csak egyéni szinten valósulhat meg. A státuskonfliktus-elmélet szerint pedig mi-
nél inkább azt a célt szolgálja az oktatás, hogy általa jobb pozícióba kerüljön az egyén az 
álláskeresés során, annál kevésbé lesz hatása a gazdaságra az iskolázottság növekedé-
sének – ahelyett, hogy valóban a gazdaság tényleges munkaerő-szükségletét biztosítaná 
(Rubinson–Fuller 1992). Ezek a megközelítések arra utalnak, hogy az egyéni és a nemzet-
gazdasági hasznosság egymással bizonyos mértékig ellentétesek: minél inkább az egyé-
ni érdekérvényesítés szempontjai határozzák meg az oktatási rendszert, annál kevésbé 
lesz képes nemzetgazdasági szempontból lényeges funkcióját betölteni.

Ezek az elméletek azonban kevésbé vetnek számot azzal, hogy az oktatási rendszer 
résztvevői nem csupán racionális kereset-, társadalmistátusz- és presztízsmaximalizáló 
cselekvőkként versengenek a számukra optimális (minimális ráfordítást igénylő és ma-
ximális megtérüléssel kecsegtető) pozíciókért az oktatásban, hanem saját rendelkezésre 
álló erőforrásaikat (például idejüket, korábban elsajátított képességeiket vagy családból 
hozott adottságaikat) különböző mértékben képesek és hajlandóak mozgósítani a képzés 
sikeres teljesítése érdekében. Végső soron valamennyi bemutatott elméleti megközelítés 
mögött ott húzódik az a hallgatólagos előfeltevés, hogy az oktatásban való részvétel rá-
fordításokat igényel az egyén részéről, ami a költséghatékonyság (befektetett munka – 
jövőbeni megtérülés) szempontját veti fel. A megtérülés pedig nemzetgazdasági oldalról 
és az egyéni (munkaerőpiaci) sikeresség szempontjából is releváns probléma, amivel az 
egyénnek a továbbtanulással és szakválasztással, valamint az időráfordítással kapcsola-
tos döntései során is számolnia kell. A továbbiakban ez utóbbira koncentrálunk: célunk a 
tanulási intenzitás, valamint a tanulmányok megtérülési dimenzióinak vizsgálata kép-
zési területenkénti sajátosságaik szerint.

Kutatási kérdések és módszertan
Vizsgálatunkban összefoglalóan arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen mintá-
zat tapasztalható képzési területek szerint a képzés elvégzéséhez szükséges erőfeszíté-
sek és a megtérülés oldalain. A kérdés megválaszolásához az EUROSTUDENT VI ma-
gyarországi kutatási adatbázisát használjuk.
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A kérdőív hallgatói életkörülményeket vizsgáló fejezete lehetőséget nyújt a tanulás-
ra fordított idő elemzésére, jelen értelmezésünkben a sikeres képzési életútba történő 
befektetés egy mérhető aspektusának megismerésére. A hallgatók tanulmányi erőfeszí-
tései a kutatás kérdőívében időmérleg-jelleggel lettek lekérdezve. Az utóbbi dimenziót, 
a megtérülés jellegét pedig a tanulmányokhoz köthető munkaerőpiaci érvényesüléssel 
kapcsolatos várakozásokra vonatkozó válaszokkal ragadjuk meg, melyet a válaszadók 
ötfokozatú skálán mért attitűdváltozók segítségével fejezhettek ki. Ez a kérdéscsoport 
a képzés elvégzése után várt külföldi és a magyarországi munkaerőpiaci érvényesülés 
mértékére vonatkozik, és a következőképpen szerepelt a kutatási kérdőívben:

 ■ „Jelenlegi tanulmányai mennyire készítik fel a későbbi (magyarországi vagy kül-
földi) munkaerőpiaci érvényesülésre? Kérjük, véleményét jelezze 1–5-ös skálán, 
ahol 1 = Egyáltalán nem készít fel, 5 = Nagyon jól felkészít.”

A kérdés két külön skálával mérte a Magyarországon és a külföldön remélt sikerességet, 
és bizonytalan választ is lehetett adni („Nem tudja megítélni”).

Az alábbiakban először a teljes minta egyes képzési jellemzők szerint kialakított alcso-
portjaiban vizsgáljuk a befektetés (időráfordítás) és a megtérülés (elvárt munkaerőpiaci 
eredményesség) sajátosságait varianciaanalízis, valamint kontingenciatáblák segítségé-
vel. Majd logisztikus regressziós modellek segítségével vizsgáljuk, hogy a különböző 
képzési területeken, kontrollálva a képzések sajátosságaira, milyen eltérések és mintáza-
tok figyelhetők meg.

Eredmények
A tanulmányokkal kapcsolatos befektetések sajátosságai képzési jellemzők szerint
Az 1. ábrán a tanulmányokra (szervezett órákon való részvételre és önálló tanulásra) ösz-
szesen fordított idő látható heti óraszámban kifejezve. (Az alcsoportok átlagai közötti 
eltérés a varianciaanalízis tesztje szerint 5%-os szinten szignifikáns.) A teljes (súlyozott) 
mintában szereplő válaszadók átlagosan körülbelül heti 33 órát fordítanak a tanulmá-
nyaikkal kapcsolatos tevékenységekre, ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a nap-
pali munkarendű és a részidős képzésben részt vevő hallgatók időbeosztásában jelentős 
különbség mutatkozik: az előbbi csoportba tartozó hallgatók átlagosan több mint 36, az 
utóbbiak kevesebb mint 25 órát fordítanak órára járásra és egyéni tanulásra összesen.

A tanulmányok képzési szintje is meghatározó a tanulás időráfordítása szempontjá-
ból: legtöbbet az osztatlan képzések hallgatói töltenek tanulással, az átlagos heti tanul-
mányi óraszám több mint 44 óra. (Ez nyilvánvalóan nem független attól, hogy ezen a 
képzési szinten a képzések túlnyomó részét csak nappali munkarendben hirdetik meg.) 
A felsőoktatási szakképzésre, illetve alapképzésre járók óraszáma közel van az átlaghoz, 
míg legkevesebbet a mesterképzések hallgatói töltenek a tanulmányaikkal, csupán heti 
29 órát (a képzések munkarendjével, illetve azzal összefüggésben, hogy sokan dolgoz-
nak a tanulmányaik mellett).
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1. ábra: A tanulmányokra fordított átlagos heti óraszám képzési jellemzők szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Számottevő eltérés figyelhető meg a képzéseket kínáló intézmények típusai között is 
abban a tekintetben, hogy hallgatóiktól mekkora időbefektetést igényel a képzés elvég-
zése. A legnagyobb időráfordításról a speciális profilú, kisebb egyetemek (heti 38 óra), 
valamint a klasszikus egyetemek (36 óra) hallgatói számoltak be. A legkevesebbet pedig 
a kis hallgatói létszámú, hitéleti képzést adó egyházi főiskolák és a kisebb létszámú, 
főleg gazdasági, társadalomtudományi képzést adó, illetve nagyobb létszámú, szélesebb 
képzési profilú főiskolák hallgatói töltenek a tanulmányaikkal (heti 26 órát). A speciális, 
szűkebb képzési profilú főiskolák és a széles profilú, de a klasszikustól eltérő szakmai 
összetételű egyetemek hallgatóinak tanulmányi időráfordítása az átlaghoz közeli. Az 
intézménytípusok e megfigyelt különbségeinek oka vélhetően az intézmények képzési 
kínálatának különbségeiből, valamint földrajzi elhelyezkedésükkel összefüggésben az 
eltérő összetételű hallgatói populáció adottságaiból is adódhat.

Szintén jelentős eltérés látható a különböző képzési területek hallgatóinak tanulmányi 
időmérlegét összevetve. Kiemelkedően magas, heti 40 órát meghaladó a tanulmányokra 
fordított idő a művészet és művészetközvetítés képzési területeken (vélhetően a gyakor-
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lásra, alkotómunkára fordított idő miatt) és az orvos- és egészségtudomány képzési te-
rületen is (összefüggésben azzal, hogy hasonlóan magas óraszámot láttunk az osztatlan 
képzések esetében, a képzési terület képzéseinek jelentős része idetartozik). Az átlagot 
jelentősen meghaladó heti időmennyiségben tanulnak a műszaki, természettudomány 
és az államtudományi (korábban: közigazgatási, rendészeti és katonai) képzési területen 
tanulók.

Az átlagnál lényegesen kevesebb időt fordítanak tanulásra a hitéleti, a gazdaságtu-
dományok, a társadalomtudomány, a sporttudomány és a bölcsészettudomány képzési 
területek képzésein részt vevők. Mind az öt képzési terület esetében heti 30 óránál keve-
sebb, de a hitéleti, a gazdasági és a társadalomtudományi képzések hallgatóinak eseté-
ben a heti 25 órát is alig haladja meg a tanulásra fordított idő.

A tanulmányi befektetések megtérülésének sajátosságai képzési jellemzők szerint

2. ábra: A hallgatók véleménye a végzés utánra várt munkaerőpiaci felkészültségükről 
képzési jellemzők szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A 2. ábrán a fent bemutatott képzési jellemzők szerint a hallgatók végzés utáni 
munkaerőpiaci érvényesüléssel kapcsolatos várakozásait vizsgálhatjuk. Az ötfokozatú 
skálát átalakítottuk kétfokozatúra úgy, hogy a képzés révén megszerezhető későbbi fel-
készültségüket közepesnek vagy annál gyengébbnek értékelőket (1–3 válaszok) a véle-
ményükben bizonytalanokkal tettük az egyik csoportba, a képzés által nyújtott felkészí-
tést átlagosnál jobbnak vagy nagyon jónak értékelőket (4–5 válaszok) pedig a másikba 
– az utóbbiak százalékos arányát tüntettük fel az ábrán külön a magyarországi, külön 
a nemzetközi munkaerőpiacra vonatkozóan. Az összes érvényes választ adó hallgató 
körülbelül 54%-a értékelte jónak a hazai, 22,5%-a pedig a nemzetközi munkaerőpiac ese-
tében a várható felkészültségét végzés után – a különböző hallgatói csoportok közötti 
eltérések ugyanakkor beszédesek, és némiképp másként alakulnak a két munkaerőpi-
ac viszonylatában. (A kategóriák közötti kapcsolatot khi-négyzet-próbával teszteltük, a 
vizsgált kereszttáblák változói közötti összefüggés 5%-os szinten szignifikáns.)

A munkarendeket összevetve kitűnik, hogy a hazai munkaerőpiacon a részidős, a 
nemzetközin a nappali munkarendű képzések hallgatói közül értékelték közepesnél 
jobbnak a leendő tudásukat valamivel többen. Ez ugyanakkor vélhetően összefügg 
azzal, hogy a levelező képzések hallgatói jellemzően idősebbek, és már tanulmányaik 
alatt vagy azt megelőzően is integrálódtak a magyarországi munkaerőpiacon. Emellett 
ugyanakkor az sem mellékes, hogy milyen képzési területeken leginkább milyen mun-
karendű képzéseket, illetve milyen típusú intézmények által hirdetnek meg – ezért érde-
mes e tényezők hatását külön-külön is szemügyre venni.

Akár a hazai, akár a külföldi munkavállalásra való jövőbeni felkészültség hallgatói 
értékelését nézzük, a képzési szintek sorrendje megegyezik az elégedett hallgatók ará-
nya szempontjából. leginkább az osztatlan, valamint a mesterképzések hallgatói érzik 
jó alapnak a képzésüket, a magyarországi lehetőségeiket tekintve mintegy 60%-ban, a 
nemzetközi esélyeikről nyilatkozva 25-30%-ban. A felsőoktatási szakképzésre és az alap-
képzésre járók csupán fele érzi úgy, hogy a felkészültsége a képzés által megfelelő lesz 
itthon, a külföldi környezetben csak az alapképzések hallgatóinak kb. ötöde, a felsőokta-
tási szakképzéseken tanulók 17%-a vélekedett így.

A magyarországi munkaerőpiaci kilátásaikat tekintve a felsőoktatási intézmények kö-
zül a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek hallgatóinak csupán fele, a spe-
ciális profilú, kisebb egyetemek, a kisebb gazdasági, társadalomtudományi és nagyobb 
(szélesebb profilú) főiskolák és a klasszikus egyetemek hallgatóinak ennél valamivel na-
gyobb része értékelte jónak a képzése nyújtotta kilátásait. A speciális, szűkebb képzési 
profilú főiskolák hallgatóinak viszont közel kétharmada, a kis hallgatói létszámú, főként 
hitéleti képzést adó egyházi főiskolák világi képzései hallgatóinak pedig közel három-
negyede nyilatkozott így.

Egészen más sorrendet kapunk, ha a hallgatókat a nemzetközi környezetben való ér-
vényesülésük várt esélyeiről kérdezzük: a sor végén a speciális, szűkebb képzési profilú 
főiskolák állnak, a hallgatóik csupán 13%-a számít jó felkészültségre, a klasszikustól el-
térő szakmai összetételű egyetemek hallgatóinak pedig csupán egyötöde. A kis hallgatói 
létszámú, főként hitéleti képzést adó egyházi főiskolák és a kisebb, főként gazdasági, tár-
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sadalomtudományi képzést adó és nagyobb, szélesebb profilú főiskolák esetében is alig 
magasabb az arány. A klasszikus egyetemek hallgatóinak viszont negyede, a speciális 
profilú, kisebb egyetemek hallgatóinak háromtizede érzi úgy, hogy egy esetleges későb-
bi külföldi munkavállalásra is kellőképpen felkészült lesz a képzés végén.

A hitéleti, a pedagógusképzés, az orvos- és egészségtudomány, az államtudományi, 
a jogi, a művészeti és a gazdaságtudományok képzési területek hallgatói az átlagosnál 
nagyobb arányban mondták, hogy a képzésük a hazai munkavállaláshoz megfelelő vagy 
nagyon jó alapot ad. Különösen az első négy képzési területen igaz ez, a válaszadók több 
mint 60%-a gondolta ezt így. A többi képzési terület hallgatói ennél elégedetlenebbnek 
tűnnek: a természettudomány, a bölcsészettudomány, a sporttudomány és a művészet-
közvetítés képzési területek esetében a hallgatók alig 40%-a vagy ennél is kevesebben 
értékelték jónak a képzésüket.

Ettől eltérő képet ad a hallgatók véleménye a képzésük jövőbeli nemzetközi értékéről. 
Az orvos- és egészségtudományi képzések hallgatóinak több mint harmada, a művészeti 
képzésekben részt vevők háromtizede, a hitéleti képzésekre járók negyede, de a társa-
dalomtudomány és az informatika képzési területek hallgatói közül is csaknem ugyan-
ennyien vélték úgy, hogy végzettségükkel jó esélyekkel szállhatnak versenybe külföldi 
álláslehetőségekért is. De míg a pedagógusképzésben, a jogi vagy az államtudományi 
képzéseken tanulók a magyar munkaerőpiaccal kapcsolatban magabiztosak voltak a 
várható teljesítményüket tekintve, addig nemzetközi tekintetben kevésbé optimisták, 
kevesebb mint ötödük-hatoduk – az államtudományi képzések hallgatóinak csak 12%-a – 
gondolja, hogy külföldi pályára is megfelelő felkészítést kap, amit elsősorban e képzések 
specifikus jellege magyaráz.

A tanulmányi befektetések és megtérülésük viszonya
A 3. ábrán – az áttekinthetőség érdekében 30–37 közöttire rövidített skálán feltüntetve – 
látható, hogy a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci elvárásokhoz képest prognosztizált 
felkészültség a teljes válaszadói körben hogyan függ össze a tanulmányokra fordított 
idővel. (A várt felkészültség szerint képzett alcsoportok átlaga közötti eltérés szignifi-
káns mértékű a varianciaanalízis tesztje szerint.) Megállapítható, hogy az átlagos tanul-
mányi időráfordítás nem különbözik jelentős mértékben azok között, akik akár a hazai, 
akár a nemzetközi munkaerőpiacra csak közepesen vagy ennél kevésbé érzik elegen-
dőnek a képzésük által nyújtott felkészítést: ők egyaránt átlagosan körülbelül 32 és fél 
órát fordítanak óralátogatásra és egyéni felkészülésre összesen. Ugyanakkor azok, akik a 
végzés után a hazai munkaerőpiacra jól felkészültnek érzik magukat, ennél szignifikán-
san többet, közel 34 órát, akik pedig arra számítanak, hogy a nemzetközi versenyben is 
jól helyt tudnak majd állni, ennél is több időt, heti 36 órát fordítanak tanulásra.
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3. ábra: A tanulmányokra fordított heti átlagos óraszám a hallgatók végzés utánra 
várt munkaerőpiaci felkészültsége szerint
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Felkészítés a hazai munkaerőpiacra (N = 6471) Felkészítés a nemzetközi munkaerőpiacra

(N = 6385)

Közepes mértékben vagy nem készíti fel; nem tudja megítélni Jól felkészíti Összesen

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Mivel láthattuk, hogy a képzésre fordított idő és a képzés jövőbeni hazai és külföldi 
hasznosíthatóságával kapcsolatos várakozás is összefüggött a képzés számos jellemzőjé-
vel, a következőkben e tényezőkre kontrollálva vizsgáljuk a ráfordított idő összefüggését 
a remélt eredményességgel. A vizsgálathoz logisztikus regressziós modellezést alkal-
mazunk, melynek során az egyes képzési területek hallgatóit külön-külön vizsgáljuk. 
Minden képzési területre két modellt állítottunk össze, melyek eredményváltozói a fen-
tieknek megfelelően a képzés által szerzett jó vagy nagyon jó felkészültség (1) szemben 
a közepes vagy ennél gyengébb felkészültséggel, illetve bizonytalan vélekedéssel (0). A 
válaszadók alacsony száma miatt a művészet, művészetközvetítés és államtudományi 
képzési területeket itt nem vizsgáljuk.

A fő magyarázó változónk, melynek hatását a modellekkel tesztelni kívánjuk, a ta-
nulmányok intenzitása, melyet a nemzetközi kutatási konzorcium adatbázis-tisztítási 
ajánlása szerint képeztünk. Az alacsony tanulási intenzitás jelentése az, hogy a hallgató 
legfeljebb heti 20 órát tölt a tanulmányaival kapcsolatos tevékenységekkel; a közepes 
tanulmányi intenzitás heti 20-40 óra, a magas tanulmányi intenzitás heti 40 óránál hosz-
szabb tanulási időráfordítást fejez ki. Valamennyi modellben kontrolláltunk a képzési 
szintre, az intézmény típusára, a képzés helyére (Budapest vagy vidék) és a képzés mun-
karendjére. (Ezek esélyhányadosait és szignifikanciaszintjét itt nem közöljük.)

Az 1. táblázatban azt a három képzési területet mutatjuk be, melyekben a tanulmá-
nyi intenzitás nem gyakorol szignifikáns hatást a képzés jövőbeni hasznosíthatóságával 
kapcsolatos szubjektív várakozásokra. Másként kifejezve az, hogy a hallgató mennyi 
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időt fordít a tanulmányaira, nem befolyásolja, hogy a hallgató a jövőben megszerzett 
végzettségével milyen munkaerőpiaci sikerességre számít. A három itt szereplő képzési 
terület közül a hitéleti képzések hallgatói esetében figyelhettük meg a legalacsonyabb 
befektetést (az átlagos tanulmányokra fordított idővel mérve) és a legmagasabb megtérü-
lést (a magyarországi munkaerőpiaci várakozásaikat tekintve). A társadalomtudományi 
képzéseknél átlagosnak mondható mind a befektetés, mind a megtérülés oldala. Az in-
formatika képzési terület esetében az átlagosnak mondható időbefektetés a többi képzési 
területhez képest alacsonyabb megtérüléssel kecsegtetett (ismét a magyarországi mun-
kaerőpiacra nézve). Ám úgy tűnik, hogy a hallgatók szubjektív értékelésében nem az ő 
ráfordításukon múlik, hogy mennyire értékelik jónak a képzésük nyújtotta felkészültsé-
güket, hanem vélhetően más (pl. képzési) jellemzőktől függ.

1. táblázat: A tanulmányi intenzitás és az elvárt megtérülés viszonya: képzési területek, 
ahol nincs szignifikáns összefüggés

 

Informatika
Társadalom-

tudomány
Hitéleti

Felkészítés a magyarországi munkaerőpiacra
közepes tanulmányi intenzitás  
(ref.: alacsony intenzitás)
magas tanulmányi intenzitás  
(ref.: alacsony intenzitás)

Nagelkerke R² 0,038 0,031 0,036
Cox & Snell R² 0,05 0,042 0,05
Hosmer & lemeshow Test Sig. 0,64 0,322 0,273
N = 422 455 142

Felkészítés a nemzetközi munkaerőpiacra
közepes tanulmányi intenzitás  
(ref.: alacsony intenzitás)
magas tanulmányi intenzitás  
(ref.: alacsony intenzitás)

Nagelkerke R² 0,058 0,032 0,056
Cox & Snell R² 0,086 0,047 0,083
Hosmer & lemeshow Test Sig. 0,254 0,612 0,535
N = 419 448 133

Magyarázat: Wald sig. †p < 0,1 *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
Kontrollváltozók: képzési szint (ref.: alapképzés), intézmény típusa (ref.: klasszikus egyetem), kép-
zés helye (ref.: Budapest), munkarend (ref.: nappali)
Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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2. táblázat: A tanulmányi intenzitás és az elvárt megtérülés viszonya: képzési területek, 
ahol a kapcsolat változó jellegű

 

Agrár Jogi Műszaki
Pedagógus-

képzés
Természet-
tudomány

Felkészítés a magyarországi munkaerőpiacra
közepes tanulmányi intenzi-
tás (ref.: alacsony intenzitás)

2,082†

magas tanulmányi intenzitás 
(ref.: alacsony intenzitás)

Nagelkerke R² 0,023 0,036 0,008 0,053 0,037
Cox & Snell R² 0,031 0,049 0,011 0,075 0,05
Hosmer & lemeshow 
Test Sig.

0,475 0,246 0,268 0,207 0,572

N = 106 336 688 843 463
Felkészítés a nemzetközi munkaerőpiacra

közepes tanulmányi intenzi-
tás (ref.: alacsony intenzitás)

0,476* 3,068* 1,712†

magas tanulmányi intenzitás 
(ref.: alacsony intenzitás)

3,417** 2,745* 1,857* 2,319*

Nagelkerke R² 0,096 0,041 0,025 0,014 0,03
Cox & Snell R² 0,145 0,071 0,041 0,024 0,045
Hosmer & lemeshow 
Test Sig.

0,065 0,342 0,013 0,399 0,743

N = 105 328 686 823 459

Magyarázat: Wald sig. †p < 0,1 *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
Kontrollváltozók: képzési szint (ref.: alapképzés), intézmény típusa (ref.: klasszikus egyetem), kép-
zés helye (ref.: Budapest), munkarend (ref.: nappali)
Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A 2. táblázatban bemutatott képzési területek esetében változó mértékű hatást figyelhe-
tünk meg. E képzési területek közül egyedül a természettudomány az, ahol a közepes 
tanulmányi intenzitással jellemezhető hallgatók (statisztikailag éppen kimutatható mér-
tékben) valamivel nagyobb valószínűséggel érzik jobbnak a jövőbeni felkészültségüket 
azoknál, akik 20 óránál kevesebb időt fordítanak a tanulmányaikra. Ugyanakkor ez a 
különbség az alacsony és a magas tanulmányi intenzitás között, valamint a külföldi ér-
vényesüléssel kapcsolatos várakozások esetében nem áll fenn. Az agrár, a jogi, a műszaki 
és a pedagógusképzés képzési területeknél viszont a hallgatók válaszai alapján nem függ 
a remélt hazai megtérülés a ráfordításaiktól.
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Ez utóbbi képzési területek esetében ugyanakkor elmondható, hogy a képzés telje-
sítésére befektetett idő összefügg azzal, hogy milyen megtérülést várnak a hallgatók a 
nemzetközi munkaerőpiacon. Az irány ugyanakkor nem minden képzési terület eseté-
ben lineáris. Az agrár képzési területen a magas tanulmányi intenzitás az alacsonyhoz 
képest jelentősen növeli az esélyét, hogy valaki eredményesnek, vagyis a jövőben kifi-
zetődőnek találja a képzését, a közepes ugyanakkor csökkenti. (Az alacsony esetszám 
mellett a modell illeszkedése ugyanakkor meglehetősen gyenge, ezért e következtetések 
csak óvatossággal általánosíthatók.) A műszaki képzési területre járók esetében (szintén 
gyenge illeszkedés mellett) a közepes tanulmányi intenzitás még nem jár érdemi kü-
lönbséggel az alacsonyhoz képest a várt megtérülést tekintve, de a magas intenzitással, 
nagy heti óraszámban tanulók nagyobb valószínűséggel érzik a jövőben jövedelmezőnek 
az időráfordítást. A jogi képzési területen tanulók – akiknél a második legalacsonyabb 
mértékű nemzetközi megtérüléssel kapcsolatos várakozást figyelhettük meg – közepes 
és magas tanulmányi intenzitásnál is pozitívabb eredményességre számítanak a nem-
zetközi versenyben, ám a magas tanulmányi intenzitásúak valamivel talán kevésbé (jól-
lehet a különbség itt nem drámai). Végül a pedagógusképzés esetében elmondható, hogy 
bár a hallgatók magyarországi munkaerőpiaci sikerességre vonatkozó várakozásai nem 
függenek a tanulmányokra fordított időtől, a nemzetközire vonatkozók igen: minél töb-
bet tanul valaki, annál inkább számít rá, hogy felkészült lesz. E várakozásokkal néhol 
ellentétes eredmény további vizsgálatokat igényel.

A 3. táblázatban azokat a képzési területeket tekinthetjük át, melyeknél a magasabb 
befektetés (időráfordítás) szignifikánsan jobb megtérüléssel kecsegtet, éspedig mind a 
külföldi, mind a hazai álláspiacon. E képzési területek esetében a tanulmányaikra kevés 
időt fordítókhoz képest azok, akik közepes vagy magas intenzitással tanulnak, általában 
úgy vélik, jobban felkészültek lesznek a végzéskor. Ugyanakkor itt is előfordul, hogy a 
közepes tanulási intenzitásúak eredményesebbnek érzik magukat a jövőbeni felkészült-
ségüket tekintve, mint az ennél kevesebbet tanulók, de a heti 40 óránál többet tanulók 
esetében nem látható ez a különbség: ezt láthatjuk a bölcsészettudomány képzési terület 
hallgatóinál a nemzetközi, illetve az orvos- és egészségtudományi képzések hallgató-
inál a magyar és a nemzetközi munkaerőpiac esetében. Ez utóbbi amúgy a leginkább 
tanulásintenzívnek tűnő képzési terület – ám a relatíve gyenge illeszkedés (valamint a 
sporttudomány képzési terület esetében a viszonylag alacsony esetszám) ismét óvatos-
ságra int az eredmények értelmezésében.
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3. táblázat: A tanulmányi intenzitás és az elvárt megtérülés viszonya: képzési területek, 
ahol szignifikáns pozitív kapcsolat áll fenn

 
Bölcsészet-
tudomány

Gazdaság-
tudományok

Orvos- és egész-
ségtudomány

Sport-
tudomány

Felkészítés a magyarországi munkaerőpiacra
közepes tanulmányi  
intenzitás (ref.: ala-
csony intenzitás)

1,787* 1,538** 1,931*

magas tanulmányi  
intenzitás (ref.: ala-
csony intenzitás)

1,75† 1,773** 10,489**

Nagelkerke R² 0,063 0,016 0,027 0,15
Cox & Snell R² 0,085 0,021 0,038 0,205
Hosmer & 
lemeshow Test Sig.

0,99 0,404 0,022 0,822

N = 808 927 389 119
Felkészítés a nemzetközi munkaerőpiacra

közepes tanulmányi  
intenzitás (ref.: ala-
csony intenzitás)

1,837* 1,325* 2,03*

magas tanulmányi  
intenzitás (ref.: ala-
csony intenzitás)

2,235*** 9,426**

Cox & Snell R² 0,03 0,023 0,076 0,155
Nagelkerke R² 0,047 0,035 0,103 0,244
Hosmer & 
lemeshow Test Sig.

0,828 0,063 0,124 0,528

N = 797 917 383 117

Magyarázat: Wald sig. †p < 0,1 *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001
Kontrollváltozók: képzési szint (ref.: alapképzés), intézmény típusa (ref.: klasszikus egyetem), kép-
zés helye (ref.: Budapest), munkarend (ref.: nappali)
Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Következtetések
Képzési területenként sajátos eltéréseket találunk a hallgatók csoportjai között akár a 
tanulmányi befektetésként értelmezett időráfordítás mennyisége, akár a jövőbeni meg-
térüléssel kapcsolatos várakozások tekintetében. Az orvos- és egészségtudomány kép-
zési terület hallgatói fordítják a második legtöbb időt tanulmányaikra, körükben igen 
pozitív a későbbi felkészültségükkel kapcsolatos várakozás, és ez utóbbi sokban függ az 
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időbefektetéstől is. A bölcsészettudomány képzési terület hallgatóinak időráfordítása az 
átlagosnál alacsonyabb, a gazdaságtudományi képzéseknél pedig a második legkeve-
sebb. Mégis, az előbbiek inkább pesszimisták, az utóbbiak az átlagosnál optimistábbak 
a képzés során elsajátított tudásuk jövőbeni hasznosíthatóságával, de mindkettőre igaz, 
hogy minél több időt töltenek a tanulással, annál jobb kilátásokra számítanak.

A további képzési területeken azonban feltételezhető, hogy nem annyira az egyéni ráfor-
dítás mértéke, mint inkább az intézményi minőség és más képzési sajátosságok befolyásolják 
a jövőbeni sikerességgel kapcsolatos várakozásokat (vagy írják felül az egyéni erőfeszítések 
feltételezett hatását). A műszaki és természettudományos képzések hallgatói az átlagosnál 
nagyobb tanulmányi időráfordítással jellemezhető csoportok, ám ők a tudásuk majdani 
munkaerőpiaci értékével kapcsolatban az átlagnál kevésbé derűlátók, és ennek kapcsolódá-
sa nem egyértelmű a tanulási erőfeszítéseikkel, ahogy a jogi, az agrár és a pedagógusképzés 
képzési területeken tanulók esetében sem. Ez utóbbi képzéseken átlagos vagy azt megkö-
zelítő időtartamot töltenek a hallgatók tanulmányaikkal összefüggő tevékenységekkel. A 
megtérüléssel kapcsolatos várakozás azonban itt igen eltérő: a válaszadók az agrár képzési 
területen mind a hazai, mind a nemzetközi környezetben kedvezőtlenebbnek ítélik a későbbi 
esélyeiket, a jogi képzések hallgatói és különösen a pedagógusképzésben részt vevők a nem-
zetközi munkaerőpiacon az átlagnál kevésbé, a magyarországin viszont az átlagot messze 
meghaladóan jónak ítélik a várható felkészültségüket.

Végül három képzési területen (informatika, társadalomtudomány, hitéleti) sajátos el-
lentmondásokra figyelhetünk fel. Ezeken a képzési területeken egyaránt jellemző, hogy 
a többi képzési jellemzőre kontrollálva egyáltalán nem találtunk szignifikáns kapcsola-
tot az időráfordítás és a későbbi megtérüléssel kapcsolatos várakozások között. A hitéleti 
képzési területen tanulók körében a legalacsonyabb, a társadalomtudományi képzéseken 
a harmadik legalacsonyabb a tanulmányokra szánt átlagos idő, ám míg az előbbi hallga-
tók minden más képzési terület hallgatóinál pozitívabb várakozásokat fogalmaztak meg 
a megszerzendő tudásuk jövőbeni hazai értékével kapcsolatban, a társadalomtudományi 
szakokon tanulók már az átlagnál kevésbé optimisták, az informatikai képzések hallga-
tói pedig még náluk is kevésbé. Ami viszont a remélt nemzetközi érvényesülést illeti, 
mindhárom csoport az átlagnál valamivel jobb esélyekre számít.

A hallgatói időráfordítás és a vizsgált képzési jellemzők mellett természetesen számos 
egyéb – képzési területi sajátosságoktól sem független – tényező határozhatja még meg 
a végzettség majdani értékével kapcsolatos várakozásokat. Ezek feltárása későbbi kuta-
tások feladata.
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■  Demotivációs tényezők és akadályok mintázatai  
a nemzetközi hallgatói mobilitásban1 

■ Horváth Ágoston – Jakab András

A hallgatói mobilitás helye a tudásalapú társadalomban
Az elmúlt évtizedek legalapvetőbb tendenciája a felsőoktatásban a széles körű expanzió, amely-
nek során a korábban exkluzív hozzáférésű felsőfokú képzések fokozatosan átalakulva és új 
funkciókkal kiegészülve igyekeznek megfelelni a tudásalapú társadalom kihívásainak. A piaci 
igények és az azoknak való megfelelés szempontjával párhuzamosan a felsőoktatás működését, 
szerveződését korábban meghatározó klasszikus, akadémiai értékek háttérbe szorulása, illetve 
gazdaságossági, hatékonysági aspektusokkal való kiegészülése figyelhető meg (Teichler 2009).

A felsőoktatás tömegessé válása és piaci alapjainak kiépülése azt eredményezte, hogy e 
tendenciák egyre általánosabbak, a tudásalapú társadalom pedig a világ számos pontján 
érvényesülő modellé vált. A felsőoktatás és a tudomány „világpiacán” a 20. század végére 
a versenyképesség fenntartása érdekében az európai térségben – a társadalmi, gazdasági 
integrációval párhuzamosan – megszületett az igény a korábbi széttagolt, országspecifikus 
felsőfokú képzési szerkezetek és gyakorlatok összehangolására, egyben a felsőoktatás új tár-
sadalmi szerepvállalásának megtalálására, ami az 1999-ben útjára indított Bologna-folyamat 
keretében az Európai Felsőoktatási Térség kialakításával valósult meg (Hrubos 2000; 2010).

Ez az átfogó, lényegében a teljes kontinensre kiterjedő felsőoktatási reform elsődle-
gesen egységes képzési szerkezet kialakítását, így a képzési programok átjárhatóságát, 
variálhatóságát célozza, kimondottan a versenyképesség egyik pillérének tekintett alap-
elv, a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében. Az Európai Felsőoktatási 
Térség létrehozásakor kiemelt és alapvető célként jelölték meg – a Bolognai Nyilatkozat 
hat alapelve között – a képzések több országban való teljesítésének lehetőségét, ennek 
feltételeként pedig a nemzetközi hallgatói mobilitási programokat, melyek egyre növek-
vő számban jelennek meg, és teszik hozzáférhetővé a hallgatók szélesedő köre számára a 
külföldi, tanulmányi célú tapasztalatszerzést (Hrubos 2005; 2010; 2011).

A felsőoktatási integráció és mobilitás célkitűzései a gazdasági természetű érvek mel-
lett klasszikus, akadémiai értékekkel is alátámaszthatók, továbbá a felsőoktatás lényegi 
mozzanataként is azonosíthatók, hiszen a nemzetközi hallgatói mobilitás kulturális és 
szakmai célokat egyaránt szolgál, hozzájárul az európai (majd még szélesebb horizonton 
a globális) polgári létre való felkészüléshez (Derényi 2014; Hrubos 2011; Teichler 2011). 
Mindez arra is rávilágít, hogy az oktatásirányítás, az intézmények, illetve a hallgatók 
szintjén nagyon különböző célok és indokok kapcsolódhatnak a mobilitáshoz.

1 A tanulmány a 2017. november 9–11. között Nyíregyházán rendezett Országos Neveléstudományi 
Konferencián elhangzott konferencia-előadás szerkesztett, bővített változata.
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A nemzetközi hallgatói mobilitás tendenciái és értelmezési keretei 
Európában és Magyarországon
A nemzetközi hallgatói mobilitás összességében világméretekben növekvő trendet mu-
tat, ugyanakkor a felsőoktatási hallgatóknak még mindig csupán töredéke vesz részt 
tanulmányai folyamán mobilitási programokban (Derényi 2014; Rohonczi 2017; Teichler 
2011). A mobilitással kapcsolatos bolognai célok teljesüléséről megállapítható, hogy a 
reform első évtizedében a kontinensen kívüli hallgatók Európába áramlása jelentősen 
nagyobb mértékű lett, az Európán belüli tanulmányi mobilitás növekedése viszont nem 
volt számottevő (Teichler 2011). Erre reflektálva az európai szakpolitika az ambiciózus 
célkijelölés irányát választotta: a 2009-es leuveni kommüniké az Európai Felsőoktatá-
si Térségben diplomázottak esetében a képzés során külföldi tanulmányi tapaszta-
latokat szerző hallgatók 20 százalékos arányának elérését tartja kívánatosnak 2020-ra 
(Communiqué 2009; Hrubos 2010; 2011).

Ezzel összefüggésben érdemes kitérni arra is, hogy a mobilitás vizsgálata terminoló-
giai problémákkal terhelt (például az állampolgárság mint kiindulópont is megkérdője-
lezhető), mivel ez valójában számos, tartalmilag jelentősen különböző altípust magában 
foglaló gyűjtőfogalom. A hallgatói mobilitással foglalkozó munkák jellemzően elkülönítik 
a teljes képzési időszakra kiterjedő diploma-, illetve az egy képzésen belül megvalósuló 
kreditmobilitást. Egy másik aspektus mentén történő, szintén jellemző csoportosítás az 
egyéni, valamint a közösségi finanszírozású, szervezett mobilitási programok keretében 
megvalósuló külföldi tanulmányok megkülönböztetése (Derényi 2014; Hrubos 2011). Emel-
lett a nemzetközi hallgatói mobilitás kutatásának visszatérő problémája a mérhetőség és az 
adathiány is, hiszen bár számos adminisztratív forrás, illetve kutatási célból létrejött adatál-
lomány tartalmaz információkat a jelenségre vonatkozóan, ezek a mobilitás komplex, teljes 
körű megragadását – részben a fentebb részletezett terminológiai tisztázatlanságok miatt 
is – nem teszik lehetővé (Bander 2014; Hrubos 2011; Kasza 2014; Kiss 2014b; Teichler 2011).

A Bologna-folyamattal és a bővülő hozzáféréssel párhuzamosan az is látható, hogy a fel-
sőoktatásban a társadalmi egyenlőtlenségek új szempontjai jelennek meg, így például a mo-
bilitás előnyei sem egyenletesen oszlanak meg a hallgatók csoportjai között (Hrubos 2005; 
2011; 2012; Mobility Strategy 2012; Netz 2013; 2014). A mobilitási programokban való részvétel 
szelektív jellege a szociális dimenzió új aspektusára világít rá, mivel hátterében jelentős szere-
pük van a finanszírozási lehetőségek, nyelvi kompetenciák és a mobilitáshoz kapcsolódó inf-
rastrukturális, illetve intézményi háttér elérhetősége terén tapasztalható különbségeknek. Az 
anyagi források szűkössége továbbra is az egyik legszámottevőbb akadályát képezi a külföldi 
tanulmányi mobilitásnak, hiszen még a közösségi finanszírozású programokban való részvé-
tel is jelentős egyéni áldozatokkal jár (Souto-Otero 2008; Vossensteyn et al. 2010; Teichler 2012). 
Emellett az oktatási és kulturális háttér dimenziói (különösen a szülők iskolai végzettsége), 
illetve ezzel részben összefüggésben a hallgatók informáltsági szintje is befolyásolják a mobi-
litási programokban való részvételt (Rodrigues 2012; Souto-Otero et al. 2013).

Mindemellett megállapítható, hogy országonként jelentős eltéréseket mutat a külföldi 
tanulmányokban való részvétel hátterében álló mintázat. Netz (2013; 2014) jelen munkánk-
hoz hasonlóan EUROSTUDENT-adatokon végzett kutatása példát ad a mobilitás hallgatói 
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döntésen alapuló, egyéni szintű megragadására, részletesen feltárva a folyamatba szerve-
ződő döntési küszöbök (mobilitási tervek, illetve megvalósult mobilitás) háttértényezőit, és 
azonosítva az egyes küszöbök átlépésének útjában álló hatásokat. Eredményei szintén alá-
támasztják a családi háttér mobilitási részvételben játszott szerepét, továbbá rámutatnak, 
hogy a különböző dimenziók (munkaerőpiac, szociális környezet, család) mentén a társa-
dalomba – részben idősebb koruk miatt – beágyazottabb hallgatók jóval kevésbé mobilisak.

A magyar felsőoktatásban a nemzetközi tendenciákkal összhangban az elmúlt 15 
évben a szervezett hallgatói mobilitástípusokban való részvétel mértéke jelentősen 
megnövekedett (Rohonczi 2017), európai viszonylatban a középmezőnybe sorolható, 
ugyanakkor a kontinentális folyamatokkal összhangban továbbra is elmarad a stratégiai 
célkitűzésektől (Bander 2014; Bologna Report 2015; Grabher et al. 2014; Kiss 2014b). Hazai 
kutatások szintén megerősítik, hogy a képzési háttér (és az ebből fakadó strukturális 
problémák), a szülők iskolai végzettsége és a szocioökonómiai státusz egyaránt hatással 
van a hallgatói mobilitásra, és szociális egyenlőtlenségeket generál a külföldi tanulmá-
nyi tapasztalatok és tervek tekintetében (Kiss 2014a). Az is megállapítható, hogy a családi 
háttér mobilitási részvételre és tervekre gyakorolt hatása különböző mintázatot mutat 
Magyarországon: míg az aspirációs szándékok mögött inkább egyfajta (a szülők iskolai 
végzettsége által megragadott) kulturális hatás azonosítható, a külföldi tanulmányok 
megvalósítása erősen függ a család anyagi státuszától is (Hámori–Horváth 2017).

A vizsgálat célja, módszere, hipotézisek
A következőkben részletesen vizsgáljuk a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók körében 
a mobilitás ellen ható, gátló tényezőket. Hipotézisünk, hogy a hallgatók csoportjai között 
lényeges eltérések vannak a nemzetközi mobilitás háttértényezői szempontjából, melyek 
így különböző célcsoportokat határolnak körül. Feltételezzük, hogy az életkörülményeik, 
szociodemográfiai adottságaik alapján Magyarországon eltérő mértékben beágyazott, a 
szocioökonómiai státusz, illetve a munkaerőpiaci pozíció szerint különböző helyzetű hall-
gatóknak eltérő a mobilitási akadályokkal kapcsolatos percepciójuk. Úgy véljük, a szociális 
hátrányok a demotivációs tényezők szerkezetében is tetten érhetőek lesznek.

Célunk tehát, hogy mintázatok keresésével, strukturális hatások és egyéni döntések együt-
tes feltárásával homogén hallgatói csoportokat hozzunk létre. Az elemzés során a demotivációs 
tényezők mintázatainak azonosítására alkalmazott módszertani eljárás a klaszteranalízis, 
majd a létrejött klasztereket vetjük össze képzési, munkaerőpiaci, szociodemográfiai, illetve 
életkörülményekre vonatkozó ismérvekkel, így feltérképezve a különböző, mobilitással kap-
csolatos viselkedések lehetséges magyarázatait. Az elemzés során hierarchikus, a csoporto-
kon belüli négyzetes euklideszi távolságot minimalizáló klaszterezési eljárást alkalmazunk.

Vizsgálatunkban az EUROSTUDENT VI nemzetközi kutatás teljes magyarországi 
adatbázisát felhasználjuk. Az adatfelvétel során 12 tipikus, a külföldi mobilitást poten-
ciálisan akadályozó tényező jelentőségét értékelték a megkérdezettek ötfokozatú skálán. 
Bár az EUROSTUDENT kutatás kiterjed a kreditmobilitáson kívül több rövid ciklusú 
mobilitástípusra (például nyári egyetem, szakmai gyakorlat), az akadályozó tényezőkről 
csak a kreditmobilitás vonatkozásában gyűjtött adatokat.
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Mobilitási részvétel és akadályok
Az EUROSTUDENT VI felmérés keretében Magyarországon vizsgált hallgatók 5,9 szá-
zaléka tanult legalább egy félévet külföldi felsőoktatási intézményben. Külföldi tanul-
mányi tervekről 27,8 százalékuk számolt be (közülük 12,2 százalék a felmérés idején már 
elindította az ehhez szükséges hivatalos folyamatot, 87,8 százalékuk ezt viszont még 
csupán tervezi), míg 66,3 százalékuknak nincsenek ilyen tervei. Egyéb külföldi tanulmá-
nyokban (kutatás, szakmai gyakorlat, nyári vagy téli egyetem, nyelvtanfolyam) a válasz-
adók 10,4 százaléka vett részt. A felmérés idején mesterképzésben részt vevő hallgatók 
közül 4,4 százalék külföldi intézményben szerezte alapszakos diplomáját.

1. ábra: A hallgatók külföldi tanulmányokban való részvétele
 

Részt vett

Nem vett részt, és nem is tervezi

Nem vett részt, de tervezi

424; 
5,9%

4751; 
66,3%

1994; 
27,8%

Konkrét tervek

Nem konkrét tervek

1707;
87,8%

238;
12,2%

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A mobilitási részvételt akadályozó tényezőket áttekintve megállapítható, hogy a kül-
földi tanulmányokban már részt vettek számára a legnagyobb nehézséget a pénzügyi 
többletteher, a saját intézmény által nyújtott információ hiánya és a tanulmányok hazai 
elismertetése jelentette. legkevésbé a fogadó ország szabályozási rendszerének nehéz-
kességét, az egészségügyi problémákat, valamint a tanulmányok alacsony fokú itthoni 
hasznosíthatóságát említették mint akadályozó tényezőt. A külföldi tanulmányokat a 
jövőben ténylegesen tervezők körében ehhez képest csak a legkevésbé nehézséget jelentő 
körülményekben mutatkozott eltérés. E csoport számára az egészségügyi problémák, a 
fizetett munka elvesztése, illetve a külföldi tanulmányúttal kapcsolatos motiválatlanság 
jelentették a legkisebb mértékű potenciális akadályt. A külföldi tanulmányokra nyitott, 
de konkrét tervekkel még nem rendelkező hallgatók szintén ezeket a hatásokat látják a 
legkevésbé gátló tényezőnek, míg legsúlyosabb problémaként a pénzügyi terhek és az in-
formációhiány mellett a családtól, barátoktól való távollétet említik. A külföldi tanulmá-
nyokat egyáltalán nem tervezők számára szintén a pénzügyi terhek képezik a legjelen-
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tősebb akadályt, emellett a családtól, barátoktól való távollét, illetve a nyelvtudás hiánya 
a legfőbb hátráltató körülmény számukra. legkevésbé ez a csoport is az egészségügyi 
problémákat, a befogadó ország szabályozásának nehézkességét, illetve a tanulmányok 
alacsony fokú itthoni hasznosíthatóságát tartja a mobilitás akadályának (Hámori–Hor-
váth 2018).

2. ábra: A külföldi tanulmányokat akadályozó tényezők a hallgatók külföldi tanulmá-
nyokban való részvétele szerint – skálaértékek átlaga, ahol 1 = Nem jelentett akadályt 
és 5 = Nagy akadályt jelentett
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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Demotivációs mintázat
A demotivációs mintázatok feltérképezése érdekében klaszterelemzést hajtottunk végre a 
2. ábrán is bemutatott dimenziók (az EUROSTUDENT VI kérdőívben szereplő 12, a hallgatói 
mobilitást akadályozó tényező) alapján. A végeredmény egy ötklaszteres csoportosítás lett, 
melynek gyakorisági megoszlását és mintabeli arányait az 1. táblázatban közöljük.

1. táblázat: A klaszterstruktúra

Esetszám Arány
1. klaszter: kötődők 985 14%
2. klaszter: képzési struktúra 2469 34%
3. klaszter: demotivációs tényezők szerint akadálymentesek 1736 24%
4. klaszter: motiválatlanok 964 13%
5. klaszter: nyelvtudás hiányában kötődők 587 8%
A csoportosított hallgatók összesen 6741 94%
Adathiány 461 6%
Teljes minta 7202 100%

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Az elemzés során létrejött csoportokat a klaszterképző ismérvek mentén interpretáljuk 
a 2. táblázatban részletesen összefoglalt sajátosságaik alapján. Ahogy a 2. ábrán fentebb 
bemutattuk, a magyar felsőoktatási intézmények hallgatói számára a vizsgált tényezők 
közül egyértelműen a mobilitásban való részvétellel járó anyagi többletterhek képezik a 
külföldi tanulmányok elsődleges akadályát, ez bizonyos mértékig az összes klaszterre 
jellemző, még a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” csoportjára is.

A „kötődők” Magyarországon nagymértékben beágyazottak, elsősorban munkájuk kül-
földi tanulmányok esetén történő elvesztésétől tartanak, emellett számottevő akadály szá-
mukra a családjuktól, ismerőseiktől való távollét. Ehhez nagyon hasonló képet mutatnak a 
„nyelvtudás hiányában kötődők”, ami kiegészül a nyelvi kompetenciák hiányával. A „kép-
zési struktúra” klaszterbe tartozók az anyagi akadályok mellett különösen a képzési szer-
kezetre visszavezethető problémákat, ebből adódóan a külföldi tanulmányok hazai integ-
rálhatóságát, elismertetését említették hangsúlyosan. A strukturális okok mobilitást gátló 
jelentőségét mutatja, hogy ez a legnagyobb létszámú klaszter vizsgálatunk alapján.

A „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” az EUROSTUDENT kérdőívben 
felsorolt szempontok alapján csak minimális akadályát látják a nemzetközi tanulmányi 
mobilitásnak, nekik a pénzügyi terheken kívül egyik ismérv sem számottevő probléma. 
A „motiválatlanok” specifikuma, hogy ez az egyetlen olyan csoport, amelynél a moti-
váció hiánya is akadályt jelent a külföldi tanulmányok terén. A csoport alacsony szintű 
mobilitási aspirációs szándékait támasztja alá az is, hogy egyedülálló módon az összes 
vizsgált tényezőt érdemi akadálynak látják.
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2. táblázat: A klaszterek jellemzői a klaszterképző változók mentén
 

A
 v

ál
as

zt
ot

t o
rs

zá
g 

sz
ab

ál
yo

zá
si

  
re

nd
sz

er
én

ek
 n

eh
éz

ke
ss

ég
e 

(v
íz

um
, 

be
ut

az
ás

i e
ng

ed
él

y)

Eg
és

zs
ég

üg
yi

 p
ro

bl
ém

ák

A
 k

ül
fö

ld
i t

an
ul

m
án

yo
k 

al
ac

so
ny

 fo
kú

 
ha

sz
no

sí
th

at
ós

ág
a 

it
th

on

A
 m

ot
iv

ác
ió

 h
iá

ny
a

K
or

lá
to

zo
tt

 h
oz

zá
fé

ré
s 

a 
m

ob
ili

tá
si

 
pr

og
ra

m
ok

ho
z

A
 m

un
ka

 e
lv

es
zt

és
e

El
ég

te
le

n 
id

eg
en

ny
el

v-
tu

dá
s

Tá
vo

llé
t a

 c
sa

lá
dt

ól
, p

ar
tn

er
tő

l, 
ba

rá
to

kt
ól

, g
ye

rm
ek

tő
l

A
 k

ül
fö

ld
i t

an
ul

m
án

yo
k 

ne
he

ze
n 

in
te

g-
rá

lh
at

ók
 a

 h
az

ai
 k

ép
zé

si
 s

ze
rk

ez
et

be

A
 k

ül
fö

ld
i t

an
ul

m
án

yo
k 

el
is

m
er

te
té

sé
ne

k 
pr

ob
lé

m
ái

 a
 h

az
ai

 in
té

zm
én

yb
en

A
 s

aj
át

 in
té

zm
én

y 
ál

ta
l n

yú
jto

tt
 

in
fo

rm
ác

ió
 h

iá
ny

a

Pé
nz

üg
yi

 tö
bb

le
tt

eh
er

Kötődők  
(N = 985)

– –
– 
–

– – –
+ 
+

– 
–

+ – – – +

Képzési struk-
túra (N = 2469)

–
– 
–

– – –
– 
–

– + + + + +

Demotivációs 
tényezők sze-
rint akadály-
mentesek  
(N = 1736)

– –
– 
–

– – – – –
– 
–

– – – – – – – +

Motiválatlanok 
(N = 964)

+ + +
+ 
+

+
+ 
+

+ 
+

+ + + +
+ 
+

Nyelvtudás hiá-
nyában kötődők 
(N = 587)

–
– 
–

– – –
+ 
+

+ 
+

+ – – –
+ 
+

Jelmagyarázat: A táblázat jelölései a demotivációs tényezők ötfokozatú skálán mért klaszterenkénti 
átlagértékein alapulnak. Az átlag 1–5 között vehetett fel értékeket (1 = Nem jelentett akadályt;  
5 = Nagy akadályt jelentett), ezt az intervallumot osztottuk négy azonos méretű szakaszra, melye-
ket a klaszterek átlagértéke szerint növekvő sorrendben a – –, –, +, ++ jelölésekkel láttunk el. 
Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A klaszterek külföldi mobilitásban való részvétel szerinti vizsgálata igazolja eljárásunk 
érvényességét. látható, hogy a legaktívabb csoport – különösen a nemzetközi tanulmá-
nyi tervek alapján – a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” elnevezésű, 
bár kiemelendő, hogy körükben is többségben vannak a sem mobilitási tervekkel, sem 
tapasztalatokkal nem rendelkező hallgatók. Mind a részvétel, mind a tervek szempont-
jából a „nyelvtudás hiányában kötődők” a legkevésbé mobilak. Kitűnik az is, hogy a 
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„motiválatlanság” forrása részben már meglévő nemzetközi tapasztalat, mivel a klasz-
terbe tartozó hallgatók átlag feletti arányban tanultak külföldön az adatfelvétel időpont-
ja előtt, illetve ezzel összefüggésben a tanulmányi életút befejező időpontjához köze-
lednek, és egy újabb mobilitási programban való részvétel számukra már bele sem fér a 
tanulmányi időbe.

3. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása külföldi tanulmányi tapasztalatok és 
tervek szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A demotivációs klaszterek jellemzői a képzési háttér szerint
A klasztereket a felsőoktatási intézmények típusa2 szerint vizsgálva a legegyenletesebb 
megoszlást a „motiválatlanok” csoportja mutatja. A „kötődők”, különösen a „nyelvtudás 
hiányában kötődők” körében alulreprezentáltak a klasszikus egyetemek, viszont átlag 
feletti arányban tanulnak kisebb, szűkebb képzési profilú intézményekben. A hagyomá-
nyos tudományegyetemi tantervek rugalmatlanságára utalhat, hogy a „képzési struktú-
ra” klaszter tagjai esetében a legmagasabb a klasszikus egyetemek hallgatóinak aránya.

2 A felhasznált intézménytipológiára vonatkozó részletes információkat a kötet módszertani össze-
foglaló tanulmánya mutatja be.
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4. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása intézménytípusok szerint

28,3%

38,3%

34,6%

33,9%

25,3%

34,1%

41,5%

44,1%

42,9%

38,5%

39,2%

42,2%

30,3%

17,6%

22,5%

27,6%

35,5%

23,7%

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

Kötődők

Képzési struktúra

Demotivációs tényezők
szerint akadálymentesek

Motiválatlanok

Nyelvtudás hiányában kötődők

Összesen

Klasszikus egyetemek

Széles profilú, de a klasszikustól eltérő
szakmai összetételű egyetemek

Kisebb, szűkebb vagy speciális képzési
profilú egyetemek, főiskolák, hitéleti
képzést nyújtó egyházi főiskolák

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A felmérés idején folytatott tanulmányok helyszíne szerint érdekes különbség rajzolódik ki 
a „kötődők” és a „nyelvtudás hiányában kötődők” között: míg előbbiek többsége a központi 
régióban tanul, utóbbiak körében a keleti országrész felülreprezentált. A legkiegyensúlyo-
zottabb megoszlást ez esetben is a „motiválatlanok” mutatják. Kiemelendő még, hogy a 
„demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” klaszter szerkezete nagyon hasonló a 
„kötődőkéhez”: körükben szintén a központi régió felülreprezentált, míg a kelet-magyaror-
szági képzési helyeken tanulók átlag alatti arányban képviseltetik magukat.

5. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a tanulmányok helyszíne szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A képzési szintek szerint minimális különbségek mutatkoznak a vizsgált klaszterek 
között, egyedül a mesterképzések átlag feletti aránya feltűnő a „kötődők”, valamint a 
„nyelvtudás hiányában kötődők” körében.
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6. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a tanulmányok képzési szintje szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A két „kötődő” csoport a munkarend tekintetében is hasonló képet mutat: esetükben a többi 
klaszterhez képest lényegesen magasabb arányban vannak jelen a nem nappali képzése-
ken tanuló hallgatók. A „motiválatlanok” esetében szintén átlagon felüli a levelező és esti 
munkarendűek aránya. A „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” és a „képzési 
struktúra” klaszterek tagjainak döntő többsége ellenben nappali munkarendben tanul.

7. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a tanulmányok munkarendje szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Mivel a képzési területek szerint nem voltak számottevő különbségek a vizsgált klaszte-
rek között, erről nem közlünk részletes ábrát.
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A „kötődő” csoportokba tartozó hallgatók többségének már volt korábbi felsőfokú 
képzése a felmérés során vizsgált tanulmányait megelőzően. Ezzel szemben a „képzési 
struktúra” és a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” klaszterek tagjainak 
nagyjából kétharmada új belépőnek számított a felsőoktatásban a felmérés időpontjában.

8. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a felsőoktatási képzésben való korábbi 
részvétel szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A továbbtanulási tervek mentén érdekes összefüggés rajzolódik ki eredményeink alap-
ján: látható, hogy a mobilitás szempontjából aktívabb csoportok tanulmányaik folytatá-
sát illetően is elkötelezettebbek, míg legkevésbé a két „kötődő” csoport tagjai tervezik, 
hogy képzésük befejezését követően továbbtanulnak a felsőoktatásban. Ebben vélhetően 
szerepet játszik e két klaszter képzési szintek szerinti megoszlása, különösen a mester-
képzések körükben tapasztalható átlagon felüli aránya is.

9. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a további tanulmányi tervek szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A demotivációs klaszterek munkaerőpiaci jellemzői
Az aktuális felsőfokú tanulmányokat a külföldi és magyar munkaerőpiacra való felké-
szítés szempontjából értékelő kérdések segítségével három csoportra osztottuk a hall-
gatói válaszokat. Eszerint a tanulmányok értékelése nem mutat érdemi különbségeket a 
vizsgált hallgatói csoportok között. leginkább a „nyelvtudás hiányában kötődők”, illetve 
a „képzési struktúra” klaszterek tagjai vélik úgy, hogy a magyar munkaerőpiacra jobban 
felkészíti őket a képzésük, míg legkevésbé a „demotivációs tényezők szerint akadály-
mentesek” körében gondolkoznak így a hallgatók.

10. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a képzések munkaerőpiaci orientáci-
ójának értékelése szerint
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51,3%

46,8%

49,9%

56,2%

50,2%

44,8%

42,1%

47,6%
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43,7%

6,1%

6,6%

5,7%

6,5%

7,6%

6,1%

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

Kötődők

Képzési struktúra

Demotivációs tényezők
szerint akadálymentesek

Motiválatlanok

Nyelvtudás hiányában
kötődők

Összesen
A hazai munkaerőpiacra
jobban felkészít a képzés

A külföldi munkaerőpiacra
jobban felkészít a képzés

A hazai és külföldi 
munkaerőpiacra ugyanannyira 
készít fel a képzés

Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A létrejött klasztereket „A végzettség megszerzése után tervez-e külföldi munkaválla-
lást?” kérdésre adott válaszokkal összevetve szintén konzisztens eredményt kapunk. 
Kitűnik, hogy messze legjelentősebb mértékben a „nyelvtudás hiányában kötődők” zár-
kóznak el a külföldi munkavégzés lehetőségétől, és a „motiválatlanok” esetében is jelen-
tősen átlag feletti arányban találhatók olyan hallgatók, akik egyértelműen nem tervez-
nek külföldi munkavállalást. érdekes ugyanakkor, hogy e tekintetben a „kötődők” más 
képet mutatnak, lényegesen gyakoribbak körükben a Magyarországon kívüli munkavál-
lalási tervek. látható, hogy leginkább a „demotivációs tényezők szerint akadálymente-
sek” klaszter tagjai terveznek munkát vállalni külföldön, azonban nem sokkal marad el 
tőlük a „képzési struktúra” csoport sem.



90

DEMOTIVÁCIóS TéNYEZőK éS AKADÁlYOK MINTÁZATAI…

11. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a külföldi munkavállalási tervek szerint  
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38,3%
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23,7%
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38,5%

26,6%

24,7%
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A tanulmányokkal párhuzamos munkavégzés szempontjából a „kötődő” és a „nyelv-
tudás hiányában kötődő” csoport ismét igen hasonló képet mutat, mindkét klaszterben 
lényegesen átlag feletti arányban fordulnak elő heti 20 óránál többet dolgozó hallgatók. 
Ennek ellenpontját képviseli a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” és a 
„képzési struktúra” csoport, mivel esetükben kiemelkedően alacsony, az egyötödöt sem 
éri el a heti 20 óra fölött dolgozók aránya. A „motiválatlanok” e tekintetben középutat 
képviselnek, nagyjából az átlagnak megfelelő a megoszlásuk.

12. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a tanulmányokkal párhuzamosan 
végzett munka intenzitása szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A végzett munka tanulmányokhoz viszonyított szakterületi illeszkedését tekintve szin-
tén hasonló szerkezet tapasztalható. A horizontálisan, a tanulmányok szakterületéhez 
illeszkedő munkavégzés a „kötődők” és a „nyelvtudás hiányában kötődők” csoportjai-
ban a leggyakoribb, míg legkevésbé a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek”, 
valamint a „képzési struktúra” klaszterek tagjaira jellemző.

13. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a tanulmányokkal párhuzamosan 
végzett munka szakterületi illeszkedése szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Az előzőekkel teljes mértékben összhangban van a hallgatók öndefiníciója: a „kötődők” 
és a „nyelvtudás hiányában kötődők”, valamint a „motiválatlanok” klasztereiben több-
ségben vannak a magukat elsősorban munkavállalóként meghatározó hallgatók, ellen-
ben a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek”, továbbá a „képzési struktúra” 
csoportok tagjai elsődlegesen diákként tekintenek magukra.

14. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a hallgatók öndefiníciója szerint

33,6%

72,1%
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Mindezek alapján összességében megállapítható, hogy a vizsgált csoportok közül leg-
erősebben a „kötődők” és a „nyelvtudás hiányában kötődők” klaszter tagjai beágyazot-
tak a hazai munkaerőpiacon, míg a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” és 
a „képzési struktúra” csoportokra ez sokkal kevésbé jellemző.
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A demotivációs klaszterek szociodemográfiai és életkörülmények 
szerinti jellemzői
A klaszterek nemek szerinti megoszlását áttekintve látható, hogy a nők elsősorban a 
„motiválatlanok”, valamint a „nyelvtudás hiányában kötődők” körében felülreprezen-
táltak, a férfiak pedig különösen a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek”, 
illetve a „kötődők” csoportjaiban vannak többségben az összes vizsgált hallgató sokasá-
gához viszonyítva. A „képzési struktúra” klaszter nemek szerinti megoszlása lényegé-
ben az összesített átlagnak megfelelő arányokat mutatja.

15. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása nemek szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A legfiatalabb klaszterek a „képzési struktúra” és a „demotivációs tényezők szerint aka-
dálymentesek”, a legidősebbek pedig a „nyelvtudás hiányában kötődők”, illetve a „kötő-
dők”. Ez összhangban van a vizsgált munkaerőpiaci ismérvek mentén tapasztalt ered-
ményeinkkel.

16. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása korcsoportok szerint
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21 évnél fiatalabb

21‒25 éves
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A gyermekvállalás tekintetében fentebbi eredményeinkkel, különösen a klaszterek kor-
szerkezetével összhangban a leginkább érintett csoport a „nyelvtudás hiányában kötődő-
ké”. A felmérés összesített adataihoz képest emellett átlagon felüli a gyermeket nevelők 
aránya a „motiválatlanok” és a „kötődők” klaszterében is, ami szintén szorosan össze-
függ az életkori megoszlással. értelemszerűen ezzel párhuzamosan a „demotivációs 
tényezők szerint akadálymentesek” és a „képzési struktúra” csoportokban lényegesen 
alulreprezentált a gyermeket nevelők aránya.

17. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása gyermekvállalás szerint

82,9%

96,3%
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A vizsgált hallgatók szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége teljesen megegyező szer-
kezetet mutat az apák és az anyák esetében, ugyanakkor klaszterenként külön-külön 
és összességében is kirajzolódik az a tendencia, hogy az anya magasabb végzettségű. 
látható, hogy a „nyelvtudás hiányában kötődők” szülei a legalacsonyabb iskolai végzett-
ségűek, ami részben életkori hatással is magyarázható. (Mivel ez a legidősebb csoport, 
szüleik generációjában még jóval kisebb a diplomások aránya, mint a fiatalabb korcso-
portok szülei körében.) A „kötődők” körében viszont lényegesen magasabb (az átlagot 
erősen megközelítő) a diplomás szülők aránya, ami arra világít rá, hogy ez az életkori 
hatás egyáltalán nem kizárólagos. A felsőfokú végzettségű szülők legmagasabb aránya 
a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” klaszterben azt mutatja, hogy a kul-
turális háttér korábbi eredményeink, illetve további kutatások alapján azonosított hatása 
a mobilitási szándékokra és részvételre ez esetben is igazolódni látszik, bár az életkori 
hatás szerepe – természetesen ellenkező előjellel – ez esetben is felmerül.
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18. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása az anya legmagasabb iskolai végzettsége 
szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

19. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása az apa legmagasabb iskolai végzettsége 
szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A szülők iskolai végzettségével természetesen összefügg a családi anyagi háttér, eredmé-
nyeink is ennek megfelelően alakulnak. látható, hogy az anyagi helyzet szerint legala-
csonyabb státuszú családokból származó hallgatók legnagyobb arányban a „nyelvtudás 
hiányában kötődők”, valamint a „motiválatlanok” között vannak jelen, míg az átlagosnál 
jobb, illetve sokkal jobb helyzetű szülők gyermekei felülreprezentáltak a „demotivációs 
tényezők szerint akadálymentesek” klaszterben.
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20. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a szülők anyagi helyzete szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Itt ismertetett – főként a hallgatók szüleinek legmagasabb iskolai végzettségére, illetve 
anyagi helyzetére vonatkozó – eredményeinkkel összhangban legkevésbé a „kötődők” és 
a „nyelvtudás hiányában kötődők” klaszter tagjai rendelkeztek a felsőfokú tanulmányok 
fedezését célzó családi megtakarítással. Ezzel szemben meglepő, hogy adataink alapján 
legnagyobb mértékben viszont a „motiválatlanok” csoportjának álltak rendelkezésére 
ilyen források tanulmányaik finanszírozásához, bár a „demotivációs tényezők szerint 
akadálymentesek” és a „képzési struktúra” klaszter tagjai minimálisan maradnak el et-
től, és összességében is látható, hogy e szempontból nincsenek lényeges különbségek a 
hallgatói klaszterek között.

21. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása a felsőfokú tanulmányok fedezését 
célzó családi megtakarítás szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás
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A felmérés idején tapasztalt anyagi nehézségek tekintetében az látható, hogy a problé-
mák által leginkább sújtott csoportok a „nyelvtudás hiányában kötődők”, illetve a „mo-
tiválatlanok” klaszterei. A másik három csoport alapvetően hasonló struktúrát mutat: 
legkedvezőbb helyzetben a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” csoportba 
sorolt hallgatók vannak, míg a „kötődők” e három közül a legrosszabb, összességében a 
középső pozíciót töltik be az anyagi nehézségek tapasztalata szempontjából.

22. ábra: A demotivációs klaszterek megoszlása az anyagi nehézségek tapasztalata 
szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Összefoglalás
Az elmúlt évtizedekben a felsőoktatási expanzió folyamatával és a tudásalapú társadalom 
térnyerésével összefüggésben mind gazdasági, versenyképességi okokból, mind a klasszi-
kus akadémiai értékekből levezethetően egyre nagyobb szerepet kap a tanulmányok idején 
a nemzetközi hallgatói mobilitás. A globális felsőoktatási piacon való helytállás igénye miatt 
a mobilitás ösztönzése és támogatása növekvő jelentőségű az intézménymenedzsment és a 
szakpolitika szempontjából is. Bár az Európai Felsőoktatási Térség létrehozásakor a térségen 
belüli mobilitás elősegítése, növelése volt a cél, mára emellett egyre hangsúlyosabbá válik, 
hogy a kontinensen kívülről érkező hallgatók számára is vonzóvá tegyék az európai felsőok-
tatást. A magyar felsőoktatásban a nemzetközi tendenciákkal összhangban az elmúlt másfél 
évtizedben a hallgatói mobilitásokban való részvétel növekedésnek indult, a célkitűzésektől 
azonban elmarad. Az EUROSTUDENT VI eredményei alapján a magyar felsőoktatásban ta-
nuló hallgatók közel kétharmada nem vett részt és nem is tervez részt venni külföldi hallgatói 
mobilitásban, aminek elsődleges oka a külföldi tanulmányokkal járó pénzügyi többletteher.
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A nemzetközi hallgatói mobilitás térnyerésével párhuzamosan világossá vált, hogy a 
külföldi tanulmányokban való részvétel a felsőoktatási egyenlőtlenségek új dimenziójá-
vá vált, előnyeiben a hallgatók különböző csoportjai nem azonos mértékben részesülnek. 
A hátrányok ez esetben is koncentrálódást mutatnak: a szocioökonómiai, szociokulturá-
lis szempontból hátrányosabb hátterű hallgatók nagyobb valószínűséggel maradnak ki a 
mobilitási programokból, nem csupán a megvalósult külföldi tanulmányok, hanem már 
a mobilitási terveik szintjén is. A mobilitásban részt vevő hallgatók arányának növelése 
tehát komplex módon, a hátráltató tényezők átgondolásával lehetséges.

Ebből kiindulva, vizsgálatunk keretében 12 potenciális demotivációs tényező min-
tázatait feltérképezve sikeresen határoltunk körül 5 olyan hallgatói csoportot a magyar 
felsőoktatásban, amely a nemzetközi mobilitás szempontjából jelentősen eltérő viselke-
déssel és aspirációs szándékokkal jellemezhető. A klaszterek elemzésünk során konzisz-
tens képet mutattak képzési, munkaerőpiaci, szocidemográfiai és -ökonómiai hátterük 
összevetésében.

A „kötődők” és a „nyelvtudás hiányában kötődők” csoportjaiba tartozó hallgatók 
alacsony mobilitási hajlandóságát elsősorban – mind karrierjük, mind magánéletük 
szempontjából – magyarországi  beágyazottságuk magyarázza. E két csoport életkor 
szerint is a legidősebb, gyermeket is átlagon felüli arányban nevelnek. Aktuális kép-
zéseik jellemzői sok tekintetben hasonlítanak a kötetben – az Atipikus hallgatói csopor-
tok a felsőoktatásban a tanulmányok mintázatai és a hallgatók szocioökonómiai státusza alapján 
című tanulmányban – részletesen bemutatott „felnőtt” hallgatók specifikumaihoz, egy-
értelmű, hogy számukra a felmérés idején végzett felsőfokú tanulmányok kiegészítő 
jellegűek a munkavállalás mellett. Ugyanakkor a nyelvi kompetenciákkal jól megra-
gadható módon, éles különbség rajzolódik ki a „kötődők” és a „nyelvtudás hiányában 
kötődők” csoportja között. Megfigyelhető, hogy a „kötődők” sok tekintetben magasabb 
szocioökonómiai státuszúak, szüleik képzettebbek. E két klaszter között számottevő 
különbség van a külföldi munkavállalási tervek vonatkozásában is. Eredményeink 
alapján látható, hogy a nyelvtudás hiánya számos egyéb hátránnyal is összekapcsoló-
dik, ez a csoport élethelyzete mellett strukturális kényszerekből adódóan sem aktív a 
mobilitás tekintetében.

érdekes, sok szempontból átmeneti kategóriát képeznek a „motiválatlanok”. Motivá-
latlanságuk részben abból adódik, hogy sokuknak már volt része tanulmányi mobilitás-
ban, illetve ezzel összefüggésben, tanulmányaik lezárásának közeli időpontja miatt már 
nem is tudnának részt venni további ilyen vállalkozásban. Az életkori megoszlást te-
kintve a klaszter tagjai a középső korcsoportokba sorolhatók, vagyis 21–30 év közöttiek. 
Szocioökonómiai státuszuk, illetve szüleik képzettsége alapján leginkább a „nyelvtudás 
hiányában kötődők” klaszteréhez állnak közel (tehát a teljes vizsgált sokasághoz viszo-
nyítva sok szempontból hátrányos helyzetűek), gyermekvállalásuk átlag feletti, lényegé-
ben a „kötődőkével” megegyező mértékű. A nemek szerinti megoszlás alapján megálla-
pítható, hogy az összes vizsgált klaszter közül e csoportban a legmagasabb a nők aránya. 
Munkaerőpiaci jellemzőik és képzési hátterük alapján vegyesen fordulnak elő körükben 
intenzíven dolgozó, valamint elsősorban tanulmányaikra koncentráló hallgatók. Szem-
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betűnő azonban, hogy a teljes vizsgált hallgatói sokaság adataihoz képest lényegesen 
átlag alatt maradó külföldi munkavállalási tervek szempontjából szintén a „nyelvtudás 
hiányában kötődők” klaszteréhez állnak a legközelebb.

A „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” és a „képzési struktúra” klaszte-
rek lényegében az összes vizsgált dimenzió mentén hasonló képet mutatnak. Egyértelmű, 
hogy körükben a tanulmányok prioritást élveznek a munkavállalással szemben, ami ter-
mészetesen életkorukra is visszavezethető, hiszen ez a két legfiatalabb csoport. Minimális 
mértékben a „demotivációs tényezők szerint akadálymentesek” klaszter tagjai magasabb 
státuszúak, és szüleik is némileg képzettebbek, vagyis a „demotivációs tényezők szerint 
akadálymentesek” csoport a többi kategóriával való összevetés alapján összességében is 
a legmagasabb státuszú hallgatókat tömöríti. Egyben megjegyzendő, hogy körükben a 
legmagasabb a férfiak aránya. A két csoport között az itt említett minimális különbségek 
mellett a legnagyobb eltérést a klaszterképző ismérvek mentén megjelenő differencia je-
lenti, vagyis hogy a „képzési struktúra” klaszter tagjai a külföldi képzések hazai tanul-
mányokba való integrálását, elismertetését, a külföldi képzésekről saját intézményükben 
megszerezhető információk hiányát, illetve a családjuktól, barátaiktól való elszakadást is 
a mobilitás számottevő akadályának látják a pénzügyi többletterhek mellett.

Eredményeink tehát arra utalnak, hogy amennyiben elháríthatóak a hazai és a külföl-
di képzések átjárhatóságának útjában álló adminisztratív akadályok, akkor az itt vizs-
gált háttérváltozók mentén mutatott sajátosságai alapján a „képzési struktúra” klaszter 
tagjai lennének leginkább nyitottak a mobilitásban való részvételre a vizsgált csoportok 
közül. Ez azért is figyelemre méltó eredmény, mivel ez a legnagyobb elemszámú klasz-
ter, így vizsgálatunk is megerősíti, hogy a képzések átjárhatóságának javítása – különö-
sen a klasszikus tudományegyetemeken, ahol legnagyobb arányban szintén e csoport 
tagjai képviseltetik magukat – a nemzetközi hallgatói mobilitás részvételi arányát ha-
tékonyan növelő eszköz lehet. Emellett érdemes szem előtt tartani, hogy a nemzetközi, 
illetve hazai kutatások, illetve korábbi vizsgálataink eredményei elemzésünk alapján is 
megerősítést nyertek, vagyis kirajzolódott, hogy a mobilitási részvétel szocioökonómiai, 
szociokulturális adottságokkal is összefüggést mutat, aminek alapján a hátrányok össze-
kapcsolódása tapasztalható. Kiemelendő azonban, hogy a külföldi tanulmányok finan-
szírozásának forráshiánya univerzális probléma a magyar felsőoktatás hallgatói köré-
ben: ezt támasztja alá, hogy a pénzügyi többletteher volt az egyetlen olyan klaszterképző 
ismérv, amelynél nem tapasztaltunk számottevő különbségeket a létrejött csoportok kö-
zött, ez a szempont az összes hallgatói klaszter számára akadályt jelent.
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■  A tanulmányok melletti munkavállalás háttere és 
hatása a továbbtanulási tervekre1

■ Hámori Ádám – Horváth Ágoston – Veroszta Zsuzsanna

Bevezetés
A tanulmányok melletti munkavállalás képzési eredményességre gyakorolt hatásával 
kapcsolatban a felsőoktatás-kutatók elsőre ellentmondásosnak tűnő eredményekre jutot-
tak mind a munkavégzés feltételezhető okait, mind várható következményeit tekintve. A 
hallgatók munkavállalásának feltételezett motivációiban a szakirodalom általában meg-
egyezik, amikor a pénzbeli okok mellett szakmai vagy a későbbi karrierrel kapcsolatos 
indítékokat feltételez (Hodgson–Spours 2010). Angliában gazdasági képzéseken részt 
vevő hallgatókat vizsgálva Evans, Gbadamosi és Richardson (2014) azonban arra jutot-
tak, hogy a munkavállalás melletti döntés mögött leginkább anyagi kényszerek húzód-
nak meg, a végzett munka és a karriertervek között nem találtak kapcsolatot.

A szociális különbségek jelentőségére a hallgatói munkavégzéssel összefüggésben 
számos kutatás rámutat. Jellemző eredmény például, hogy – egy skót egyetem turiz-
mus-vendéglátás szakos hallgatói közül – a kelet-európai, szociális szempontból hátrá-
nyosabb hátterű hallgatók nagyobb valószínűséggel dolgoztak magasabb óraszámban és 
hosszabb időszakon át (Barron–Anastasiadou 2008). A munkavégzés időráfordításának 
alakulásában egy USA-beli állami egyetem hallgatóit vizsgáló kutatók is hangsúlyozták 
a különböző szociális háttérváltozók fontosságát, az etnikai származási hátteret kivéve 
(Andemariam et al. 2015). A hallgatók szociális és gazdasági háttere ráadásul nem csu-
pán a munkavégzésre, hanem a tanulmányokra és más szervezett egyetemi tevékeny-
ségekre fordított időtartamot is befolyásolta egy amerikai egyetemi hallgatók körében 
végzett, longitudinális időmérleg-vizsgálat alapján (Greene–Maggs 2015).

A hallgatói munkavégzés fő hatásai között a szerzők egy része a negatív kimeneteket 
hangsúlyozza. Idetartozik e kutatók szerint a rosszabb fizikális és mentális teljesítmény 
és ezzel összefüggésben a rosszabb tanulmányi eredményesség a dolgozó hallgatók köré-
ben (Carney et al. 2005). Az átlagos szintű munkavégzés a szorgalmi időszakban károsan 
hatott a hallgatói sikerességre, ráadásul ezzel elmélyítette a meglévő egyenlőtlenséget a 
hallgatók között (Callender 2008). Mások viszont inkább a pozitív hatásokat emelik ki, 
mint a – felsőoktatási intézményhez kötődő – munkavégzés támogató jellegét a közösségi 
integrációban (Duhon 2011) vagy a munkanélküliség alacsonyabb kockázatát és a köny-
nyebb átmenetet a tanulásból a munka világába a végzés után, sőt a magasabb jövedelem 

1 A tanulmány a 2017. február 1–2. között Vilniusban rendezett EUROSTUDENT Researcher’s Foru-
mon elhangzott, magyar nyelven részletekben a Felsőoktatási Elemzési Jelentésekben (Hámori–Horváth 
2017a; Hámori–Horváth 2017b) közölt konferencia-előadás szerkesztett, bővített változata.
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esélyét (Geel–Backes-Gellner 2012). Sprietsma (2015) szintén egyes munkavégzési for-
máknak a tanulmányi sikerességre gyakorolt jótékony hatását figyelte meg, és vizsgálatai 
alapján cáfolta a negatív következmények lehetőségét akár heti 10 órát meghaladó mun-
kavégzés esetén is. Megint mások azonban arra következtettek, hogy a hallgatói munka-
végzésnek valójában nincs érdemi hatása a jövőbeni karrieresélyekre (Baert et al. 2015).

A tanulmányokkal párhuzamos munkavégzés hátteréhez hasonlóan heterogén képet 
mutatnak a hallgatói munkavégzés felsőoktatási életútra, illetve munkaerőpiaci kilé-
pésre gyakorolt – szelekciós mechanizmusok és egyéni stratégiák formájában egyaránt 
érvényesülő – hatásai is, melyek empirikus vizsgálatok tapasztalatai szerint a végzett 
munka jellemzői (például intenzitása és horizontális illeszkedése, azaz a képzéshez való 
kapcsolódása) mentén elkülönülnek. Jellemző többek között, hogy a több dimenzió men-
tén értelmezhető képzési sikerességet, illetve munkaerőpiaci beválást a tanulmányok-
hoz illeszkedő munkavégzés pozitívan, míg a nem illeszkedő munkavégzés negatívan 
befolyásolja (Geel–Backes-Gellner 2012; Gáti–Róbert 2013). A tanulmányokkal párhu-
zamos munkavégzés illeszkedésének munkaintenzitástól független jelentőségét erősíti 
meg Yanbarisova (2014), kiemelve, hogy a tanulmányok szakterületétől eltérő munka ala-
csony intenzitású munkavégzés esetén is negatívan befolyásolja a tanulmányi előrehala-
dást. Ezt a képet tovább árnyalja Di Paolo és Matano (2016): eredményeik alapján a tanul-
mányok képzési területéhez illeszkedő, teljes munkaidős munkavégzés hatása pozitív a 
képzési eredményességre és a végzés utáni elhelyezkedésre, míg a tanulmányokhoz nem 
illeszkedő munka hatása annak intenzitásától függ.

A fenti látszólagos ellentmondások hátterében különböző befolyásoló tényezők állhat-
nak. Amint egy dán panelvizsgálat eredményei révén feltárták, a részmunkaidős hall-
gatói munkavégzés hatása pozitív, az ennél nagyobb munkaterhelés hatása ugyanakkor 
már negatív a tanulásból a munka világába való átmenetre (Joensen 2007). Mások 11 
európai ország összehasonlító elemzése segítségével rámutattak, hogy jóllehet a magas 
és alacsony intenzitású munkavégzés is kedvezőtlenül befolyásolta a hallgatói sikeressé-
get, nem egyforma mértékben, a munkaintenzitás tehát mindenképpen lényeges kérdés 
(Triventi 2013). Bár a tanulmányi előrehaladásra a munkavégzés szignifikáns negatív ha-
tást gyakorolt, de csak a munkára szánt időtől függően, annyira, hogy a heti 10 óránál rö-
videbb időtartamú munkavégzés akár pozitív hatású is lehetett (Andemariam et al. 2015).

Magyarország esetében a kutatók hasonló eredményekre jutottak. Az EUROSTUDENT V 
kutatás adatai alapján a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói a tanulmá-
nyok melletti munkavégzés elterjedtsége és intenzitása szempontjából európai össze-
vetésben a középmezőnybe tartoznak (Hauschildt et al. 2015: 99). A frissdiplomások 
körében végzett korábbi kutatások eredményei (Gáti–Róbert 2013) alapján elmondható, 
hogy a tanulmányok területéhez kapcsolódó munkatapasztalat javította a végzés utá-
ni munkába állás esélyeit, míg a nem illeszkedő munkavégzés hátrányosan befolyásol-
ta. Ugyanakkor megállapítható volt, hogy a félév közben végzett munka illeszkedése a 
tanulmányokhoz a hallgató társadalmi hátterétől és képzési területétől is függött. Az 
EUROSTUDENT V adatai alapján Veroszta (2014) szintén rámutatott a – hallgató önbe-
sorolása szerinti – társadalmi státus és a képzési terület jelentőségére a munkavégzés 
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képzéshez illeszkedésében, valamint arra következtetett, hogy az alapképzés utáni, mes-
terképzésen való továbbtanulási tervekre is pozitív hatást gyakorol a munka tanulmá-
nyokhoz illeszkedő jellege, illetve alacsony intenzitása. Mindamellett a nem illeszkedő, 
magas intenzitású munkát végző hallgatók esetében nem mutatkozott érdemi eltérés a 
továbbtanulási tervek tekintetében a nem dolgozó hallgatókhoz képest (Veroszta 2014).

A kutatás célja, kérdései
A fentiekből következve feltételezhető, hogy a tanulmányok melletti munkavégzés és 
a szociális háttér között létezik összefüggés, de vélhetően nem csupán a családi és az 
anyagi háttérben megmutatkozó egyenlőtlenség eredményezhet különbségeket a hallga-
tói munkavégzés tekintetében. Egyes esetekben, elsősorban a tanulmányok és a végzett 
munka szakterületének párhuzamossága esetén a hallgatói munkavégzés kifejezetten 
megtérülő lehet, mind a képzési karrierút és eredményesség, mind a munkaerőpiaci be-
válás szempontjából. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a tanulmányokhoz kapcsolódó 
munkavégzés lehetősége kevésbé hozzáférhető a szociális hátrányokkal küzdő hallgatók 
számára, akik nagyobb valószínűséggel kényszerülnek olyan munka végzésére, amely 
csak a pénzkeresés célját szolgálja, és a tanulmányok szempontjából hátrányos követ-
kezményekkel (időveszteséggel) jár, ezáltal közvetve a továbbtanulás esélyeit is rontja.

Így abból indulunk ki, hogy a tanulmányaik mellett dolgozó hallgatók heterogén cso-
portot képeznek, és különböző csoportjaikat eltérő társadalmi-gazdasági háttér, illetve 
eltérő tanulmányi attitűdök jellemzik. A kutatásban tehát a következő kutatási kérdések-
re keressük a választ:

1.  Hogyan lehet a tanulmányok alatti munkavégzést – meghatározóit és jellegét te-
kintve – típusokra tagolni?

2.  értelmezhető-e az anyagi kényszerből végzett munka a kedvezőtlen szocio de mog-
rá fiai háttér következményeként?

3.  Hogyan hatnak a munkavégzési típusok a felsőoktatási képzési életútra, a tovább-
tanulási tervekre?

A kutatás módszere
A kutatáshoz az EUROSTUDENT VI nemzetközi kutatás magyarországi adatbázisát 
használjuk. Elsőként kontingenciatáblák segítségével áttekintjük, hogy mi jellemzi a 
tanulmányaik mellett dolgozó hallgatókat képzési és szociodemográfiai jellemzőiket 
tekintve a teljes vizsgált mintában. A továbbiakban a kutatási mintán belül a nappali 
munkarendű, alapképzésben részt vevő hallgatók 3543 fős almintáját vizsgáljuk, munka-
vállalási típusokat elkülönítve a dolgozó hallgatók körében. Az almintába tartozó hall-
gatók közül 1248 fő dolgozott, így lehetséges volt munkavégzési típusokba sorolásuk. 
2110 fő nem dolgozott, 186 főről nincs adatunk.

A munkavállalási típusokat klaszterelemzéssel különítjük el. A hallgatói munka-
vállalás típusainak összefüggését a szociodemográfiai háttérrel kontingenciatáblákkal 
elemezzük. A munkavállalás továbbtanulási tervekre gyakorolt hatását többváltozós, 
logisztikus regressziós modellek segítségével vizsgáljuk, kontrollálva a képzés hely-
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színét (fővárosi vagy vidéki intézmény), képzési területét, az intézmény típusát és a 
szociodemográfiai hátteret (nem, életkor, család anyagi helyzete, szülők végzettsége, 
anyagi nehézségek, diákhitel). A modellépítés során használt változók adathiányai miatt 
a modellek 3142 fő adatai alapján készültek el.

Eredmények
A tanulmányaik mellett dolgozó hallgatók jellemzői
Amint az 1. ábrán látható, a vizsgált hallgatók közel 40%-a folyamatosan dolgozik félév 
közben, kicsivel több mint 40%-uknak viszont nincs fizetett munkája. Azonban jelentős 
(p < 5%) különbségek figyelhetők meg a különböző hallgatói csoportok munkavállalását 
vizsgálva. A legfiatalabb hallgatók mintegy kétharmada, a 22–24 évesek több mint fele, a 
25–29 évesek körülbelül harmada, a 30 éves és idősebb hallgatók csupán egytizede nem 
dolgozik félév közben. A félév közben folyamatosan munkát végzők a legfiatalabbak ke-
vesebb mint egyhetedét adják, míg ezek aránya 85% a legidősebbek esetében.

1. ábra: A hallgatói munkavégzés képzési és szociodemográfiai jellemzők szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A képzési szintek összehasonlításából kitűnik, hogy legkevesebben az osztatlan kép-
zést végzők közül dolgoznak tanulmányaik mellett (21%), kétharmaduknak nincs fizetett 
munkája a vizsgált félévben. Ez bizonyára nemcsak a képzési szint szerkezeti sajátossá-
gaiból adódik, hogy ti. az érettségire épülő 10–12 féléves képzéseken fiatalabb, az alap-
képzések hallgatóihoz hasonló korosztályok vesznek részt, vagy hogy e tanulásintenzív 
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képzéseken kevesebb idejük maradna a hallgatóknak a munkavállalásra, hanem abból 
is, hogy e képzések – a kutatás adatfelvételének időszakában tipikusan például a jogász-, 
az orvos-, a fogorvos- vagy állatorvosképzések – hallgatóinak a végzettség megszerzé-
sét megelőzően kevesebb a lehetőségük a tanulmányuk területéhez kapcsolódó fizetett 
munkát vállalni. A mesterképzést végzők fele ugyanakkor folyamatosan dolgozik. Min-
den tíz nappali munkarendű képzésre járó közül körülbelül két fő dolgozik folyamato-
san a félév közben, hat pedig egyáltalán nem; a levelező és esti munkarendű képzésen 
részt vevők között ez nyolc, illetve egy fő. Megfigyelhető az is, hogy minél rosszabb anya-
gi helyzetű a megkérdezett hallgatók családja, annál valószínűbb, hogy folyamatosan 
vagy alkalomszerűen munkát végeznek tanulmányaikkal párhuzamosan.

2. ábra: A hallgatói munkavégzés időtartama képzési és szociodemográfiai jellemzők 
szerint
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Hasonló mintázat rajzolódik ki a 2. ábrán, ahol látható, hogy a hallgatók körülbelül fele nem 
dolgozik (48%, az előbbi arányhoz képest látható kismértékű eltérés oka az eltérő mértékű 
válaszhiány és a másként megfogalmazott kérdés), körülbelül egyharmaduk viszont heti 20 
óránál is többet. Ugyanakkor minél idősebb hallgatókat vizsgálunk, annál nagyobb arány-
ban lesznek köztük a munkára sok (heti 20 óránál több) időt fordítók, és annál kevesebben 
azok, akik ennél kevesebbet vagy egyáltalán nem dolgoznak tanulmányaik mellett. A nap-
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pali munkarendű hallgatók 60%-a, a levelező és esti munkarendűek csupán egytizede nem 
dolgozik a tanulmányi időszakban; előbbiek közül csak minden hatodik, utóbbiak közül 
tízből nyolcan heti 20 óránál is többet dolgoznak. Minél jobb helyzetű valaki a családja 
anyagi körülményeit tekintve, annál kevesebbet foglalkozik a tanulmányok mellett munká-
val. legkevesebben a mesterképzésre, legtöbben az osztatlan képzésre járók között vannak 
olyanok, akik a vizsgált félévben egyáltalán nem dolgoznak.

3. ábra: A dolgozó hallgatók munkavégzési motivációi képzési és szociodemográfiai 
jellemzők szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

A 3. ábrán áttekinthető, hogy a dolgozó hallgatókat jellemzően mi motiválja a munkavállalás-
ra, munkavégzésre félév közben. Az ábrán azok arányát tüntettük fel, akik az adott hallgatói 
csoportokon belül magukra teljes mértékben jellemzőnek tartották a vizsgált munkavállalá-
si indokot. A hallgatók közel 40%-a mondta, hogy a megélhetési költségei fedezéséért vagy 
azért dolgozik, mert enélkül nem tudna a felsőoktatásban tanulni. Ez annál jellemzőbb, mi-
nél idősebb hallgatókat vizsgálunk, a különbség a legfiatalabb és legidősebb korcsoportok 
között közel 20 százalékpontos. A mesterképzéses hallgatók az átlagnál alacsonyabb, a többi 
képzési szint hallgatói ennél magasabb arányban említették e két tényezőt nagyon fontos mo-
tivációként. A munkarendek összevetése azt mutatja, hogy a részidős hallgatók jóval nagyobb 
arányban dolgoznak a megélhetésük biztosításáért, és közülük különösen sokan, közel 60%-
os arányban enélkül nem engedhetnék meg maguknak a felsőfokú tanulmányokat sem. Nem 
meglepő, hogy e két ösztönző szoros összefüggésben áll a család anyagi hátterével is.

A munkatapasztalat szerzése nagyjából minden negyedik hallgató számára fontos 
motiváció. Az átlagosnál jobban ez a fiatalabb korosztályokhoz, a teljes idős képzést vég-
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zők csoportjához és az átlagosnál jobb körülmények között élő családokhoz tartozókat 
jellemzi. A képzési szinteket tekintve elsősorban a mesterképzéses hallgatók számára 
nagyon fontos érv a tanulmányok melletti munkavállalás mellett a szakmai tapasztalat-
szerzés lehetősége. Mások eltartása vagy anyagi támogatása valamivel több mint min-
den tizedik hallgatót ösztönözte jelentős mértékben a félév közbeni munkavégzésre. A 
képzési szintek összevetésekor itt nem találtunk szignifikáns eltérést az átlagtól, ám a 
legidősebb hallgatók között e motivációt fontosnak tartók aránya az átlagosnak közel 
háromszorosa, a részidős képzések hallgatói között mintegy kétszerese, és magasabb 
az átlagos vagy ennél kedvezőtlenebb anyagi helyzetű családok gyermekei körében is.

A tanulmányok melletti munkavégzés típusai
A munkavállalási típusokat hierarchikus klaszterelemzéssel, a csoportokon belüli négyzetes 
euklideszi távolságot minimalizáló eljárást alkalmazva különítettük el. A bevont változók kö-
zött a munka intenzitása (heti óraszáma alapján kialakított kategóriák), a munkavállalás okaira 
vonatkozó attitűdök és a munka tanulmányokhoz való horizontális illeszkedése szerepeltek. 
A hierarchikus klaszterelemzés eredményeképp a hallgatói munkavégzés négy típusát tudtuk 
megkülönböztetni. A munkavégzési típusok klaszterképző változók mentén kirajzolódó sajá-
tosságai alapján a csoportok elnevezései a következők: diákmunka, horizontálisan illeszkedő munka, 
nem illeszkedő, kényszerű munka, nagy intenzitású, tapasztalatszerző munka. Jellemzőiket összefoglaló 
jelleggel az 1. táblázatban közöljük.

1. táblázat: A hallgatói munkavégzés típusainak főbb jellemzői
 

H
et

i m
un

ka
id

ő 
(ó

ra
)

C
él

: m
eg

él
he

té
s

C
él

: t
ap

as
z-

ta
la

ts
ze

rz
és

C
él

: d
iá

kl
ét

 
bi

zt
os

ítá
sa

Ta
nu

lm
án

yo
k-

ho
z 

ill
es

zk
ed

ik

+ 
H

al
lg

at
ó

– 
D

ol
go

zó

Diákmunka (N = 386) 0–20 – (–) – – – + +
Horizontális illeszkedés (N = 461) 20< + + + + + (–)
Nem illeszkedő, kényszerű 
munka (N = 174)

20< + + – – ++ – – +

Nagy intenzitású, 
tapasztalatszerző munka (N = 226)

20< – – + + – – ? +

Jelmagyarázat: A táblázatban látható + jel jelentése, hogy az adott klaszterbe – munkavállalási típus-
ba – tartozó hallgatók jelentős részére jellemző az adott munkavállalási motiváció vagy önmegha-
tározás; a – jel ennek ellenkezőjét jelzi, vagyis hogy a munkavállalási klaszterbe sorolt hallgatók 
többsége szerint az adott motiváció nem jellemző rá. A duplázott jel a nagyobb mértékű, a zárójeles 
a gyengébb kapcsolódást jelzi, a ? jel azt mutatja, hogy nincs egyértelműen kimutatható eltérés a 
klaszterbe tartozó hallgatók vélekedése és az átlagos hallgatói attitűdök között.
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A diákmunka típusára jellemző a legalacsonyabb heti munkaidő, amely a hallgatók döntő 
többségénél kevesebb mint 20 óra. Az e csoportba sorolt dolgozó hallgatók közül csak 
nagyon kevesen tartották fontos motivációnak, hogy megélhetésüket vagy a diáklétüket 
biztosítsák, és szinte kizárólag elsősorban hallgatóként tekintenek magukra. Az átlagos-
nál valamivel kevesebben dolgoznak tapasztalatszerzési célból, és jellemzően a tanulmá-
nyokhoz nem illeszkedő munkát végeznek.

A horizontálisan illeszkedő munkát végzők körére jellemző egyedül, hogy elmondásuk 
szerint a munkájuk kapcsolódik a tanulmányaikhoz. Fontosnak tartják, hogy a mun-
kájukkal tapasztalatot szerezhetnek, ám nagyon jelentős közöttük a megélhetési célból 
munkát végzők aránya. Ugyanakkor igen magas arányban, közel 30 százalékban elsősor-
ban dolgozónak és nem hallgatónak tartják magukat. Az idetartozó hallgatók tehát je-
lentős részben nem a tanulmányaik mellett dolgoznak, hanem munkájuk mellett, ahhoz 
kapcsolódóan folytatják tanulmányaikat.

Hozzájuk hasonlóan magas, heti 20 órát meghaladó óraszámban dolgozik a vizsgált 
hallgatóknak az a csoportja, amely nem illeszkedő, kényszerű munkát végez. E csoport ese-
tében a legmeghatározóbb a megélhetési kényszer, sokuk nem engedhetné meg magának 
a diákéletet a tanulmányai melletti munka nélkül. Munkájuk emellett képzésükhöz sem 
illeszkedik, és nem tekintenek rá valódi tapasztalatszerzésként.

Sajátos csoport a nagy intenzitású, tapasztalatszerző munkát végző hallgatók köre. A 
klaszter tagjai nem diákéletüket vagy megélhetésüket biztosítják a munkával, azt tartják 
fontosnak, hogy munkatapasztalatot szerezzenek általa, ugyanakkor az általuk végzett 
munka tanulmányokhoz való illeszkedése nem mutat sajátos mintázatot.

A továbbiakban a hallgatói munkavállalás típusainak összefüggését a szocio de-
mográfiai háttérrel kereszttáblák segítségével elemezzük. A 4. ábrán bemutatott elem-
zések esetében a khi-négyzet-próba szignifikáns összefüggést jelzett a vizsgált változók 
között (vagyis 95 százalékos megbízhatósággal kizárható, hogy az alább bemutatott áb-
rákon a vizsgált kategóriák közötti különbségeket puszta véletlen eredményezné).

A diákmunka esetében megfigyelhető, hogy bár a férfiak és nők összevetése csak mini-
mális különbséget mutat, az életkor és a szociális helyzet jelentős eltérést okoz. Minél fi-
atalabb, minél jobb helyzetű családból származó és minél tehetősebb hallgatókat vizsgá-
lunk a dolgozó hallgatók között, annál magasabb köztük a diákmunkát végzők aránya. A 
nagy intenzitású tapasztalatszerző munka végzése szintén a magasabb szocioökonómiai stá-
tusú hallgatókra jellemző, illetve elsősorban a középső korcsoportban (22–24 éves hallga-
tók) és a férfiak körében gyakoribb. A tanulmányokhoz illeszkedő munka inkább az idősebb 
hallgatók körében figyelhető meg, amit részben a képzési sajátosságok is indokolhatnak. 
A család és a hallgató anyagi helyzetével ugyanakkor nincs lineáris összefüggés, a tanul-
mányokhoz illeszkedő munka az átlagos és az annál valamivel rosszabb helyzetű hall-
gatóknál a legjellemzőbb, azonban a legrosszabb anyagi helyzetűek körében az aránya 
ismét alacsonyabb az átlagnál.

A tanulmányokhoz nem illeszkedő, kényszerű munkavégzés szintén valamivel gyakoribb 
az idősebb hallgatók esetében, és a nők körében az aránya közel másfélszerese a férfiak 
körében láthatónak. Erőteljes eltérés rajzolódik ki a család és a hallgató anyagi helyzetét 
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vizsgálva: a legjobb anyagi helyzetű és a legtehetősebb családokból származó hallgatók 
közül megközelítőleg csak minden huszadik, a legrosszabb helyzetűek közül viszont lé-
nyegében a dolgozó hallgatók fele megélhetési kényszer által motivált, tanulmányaihoz 
nem illeszkedő munkát végez.

4. ábra: A hallgatói munkavégzés típusainak aránya a dolgozó hallgatók között képzési 
és szociodemográfiai jellemzők szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Munkavégzés tanulmányok mellett és továbbtanulás
Valamivel több mint minden második vizsgált hallgató úgy tervezte, hogy a végzést 
követő egy éven belül továbbtanulna, összesen kétharmaduk tervezi ekkor vagy egy ké-
sőbbi időpontban a tanulmányai folytatását. Összevetve a különböző típusú hallgatói 
munkát végző csoportok továbbtanulási terveit, az 5. ábra alapján megállapítható, hogy 
legnagyobb arányban a nagy intenzitású, tapasztalatszerző munkát végzők tervezik a to-
vábbtanulást, lényegében a diákmunkát végzőkkel megegyező mértékben, vagyis mind-
két klaszterben átlagon felüli a tanulmányok folytatására irányuló motiváció: e két klasz-
ter tagjai egy éven belül 56–58%-os, ennél később további 12–15%-os arányban folytatnák 
tanulmányaikat. legalacsonyabb mértékben azok tervezik a későbbi felsőfokú tanul-
mányokat, akik megélhetési kényszer miatt dolgoznak, egy éven belül mindössze 45%-uk; 
e csoport tagjai körében a legmagasabb azok aránya, akik egyáltalán nem tanulnának 
tovább: 16% szemben az összes, nappali munkarendű alapképzésben részt vevő hallgató 
11%-os arányával.
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5. ábra: A továbbtanulást tervező hallgatók aránya a munkavégzés típusa szerint
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Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Ugyanakkor könnyen belátható, hogy a továbbtanulás, valamint a munkavállalás típusa 
is összefüggést mutat a hallgatók életkorával és képzési szintjével. Amint más kutatások-
ból ismert, a különböző képzési területeken is eltérő továbbtanulási hajlandóság figyelhető 
meg. Az is valószínűsíthető, hogy a szubjektíven értékelt anyagi helyzet és a család anyagi 
támogatási lehetőségei is befolyásolják a jövővel és a továbbtanulással kapcsolatos dönté-
seket. Ezért az alábbiakban logisztikus regressziós modellben, kontrollálva az említett hát-
tértényezők hatását, a hallgatói munkavállalási típusok továbbtanulási tervekre gyakorolt 
hatásainak elkülönítésére teszünk kísérletet, hogy lássuk, a tanulmányokkal párhuzamos 
munkavégzés különböző formái mennyiben befolyásolják a hosszabb távú felsőoktatási si-
kerességet, a jövőbeni egyetemi hallgatói karrierrel kapcsolatos döntéseket.

A következő két modellben azonos független változókészlet két függő változóra tett 
hatását vizsgáljuk. Az első modellben azt, hogy a nem dolgozó hallgatók csoportjához vi-
szonyítva hogyan befolyásolják a munkavállalás különböző típusai a későbbi bármikori 
továbbtanulási terveket, a másodikban pedig szintén a tanulmányokkal párhuzamos 
munkavégzés fajtáinak közvetlenül a végzés utáni, egy éven belüli továbbtanulási szán-
dékra gyakorolt hatásait térképezzük fel, ez esetben is a nem dolgozó hallgatók referen-
ciacsoportjához viszonyítva. A két modellben kontrolláljuk a nem, az életkor, a családi 
(anyagi és műveltségi) háttér, a pénzügyi helyzet és a diákhitel, a képzési jellemzők (kép-
zési hely, képzési terület, intézménytípus), valamint a hallgatói munkavállalás és a pénz-
ügyi nehézségek tapasztalatának interakciós hatását. E háttérváltozók esetében csak a 
hatás szignifikanciáját és irányát tüntetjük fel az alábbi, 2. táblázatban, az esélyhányado-
sokat nem. Alacsony mintabeli esetszámuk és képzési sajátosságaik miatt a vizsgálat so-
rán az államtudományi (korábban: közigazgatási, rendészeti és katonai) képzési terület 
hallgatóit a jogi, a művészetközvetítés területet pedig a művészeti képzések hallgatóival 
vontuk össze, a hitéleti képzésben tanulókat pedig nem vizsgáljuk.
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2. táblázat: A hallgatói munkavégzés hatása a továbbtanulási tervekre – logisztikus 
regressziós modellek

A végzést követően 
tervezi a továbbtanu-
lást (egy éven belül 

vagy később)

A végzést követően 
egy éven belül 

tervezi 
a továbbtanulást

N = 3142
Hosmer–lemeshow-

teszt: p = 0,02
Nagelkerke R2 = 0,13

N = 3142
Hosmer–

lemeshow-teszt: 
p = 0,03

Nagelkerke R2 = 0,17

Esélyhányados (ExpB)

Munkavállalási 
típusok 
(ref.: nem dolgozó 
hallgatók)

Diákmunka 1,02 1,015

Tanulmányokhoz illeszkedő munka 1,323* 1,058

Tanulmányokhoz nem illeszkedő, 
kényszerű munka 0,971 0,742†

Nagy intenzitású, tapasztalatszerző 
munka 1,057 0,978

Kontrollváltozók Szignifikáns esélyhányadosok

Tanulmányi 
háttér Képzési hely Budapest (ref.: nem 

fővárosi intézmény) +*** +***

Intézmény-
típus 
(ref.: klasszi-
kus egyetem)

Nagyobb, de a klasszi-
kustól eltérő képzési 
kínálatú egyetem

Speciális képzési 
kínálatú és kisebb 
egyetemek, főiskolák

–*** –***

Képzési terület 
(ref.: műszaki)

Agrár +* +**

Bölcsészettudomány +** +**

Gazdaságtudományok

Informatika –*** –***

Jogi, államtudományi +** +*

Művészet +** +***

Orvos- és 
egészségtudomány –**

Pedagógusképzés –† –**

Sporttudomány

Társadalomtudomány

Természettudomány +*

Gazdasági háttér Pénzügyi nehézségek tapasztalása  
(1: Egyáltalán nincsenek nehézségei) +† +**

Felvett-e diákhitelt (ref.: nem vett fel) +†

Pénzügyi nehézségek tapasztalása* 
munkavállalás (interakciós hatás)
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A végzést követően 
tervezi a továbbtanu-
lást (egy éven belül 

vagy később)

A végzést követően 
egy éven belül 

tervezi 
a továbbtanulást

N = 3142
Hosmer–lemeshow-

teszt: p = 0,02
Nagelkerke R2 = 0,13

N = 3142
Hosmer–

lemeshow-teszt: 
p = 0,03

Nagelkerke R2 = 0,17

Szignifikáns esélyhányadosok

Demográfiai 
háttér

életkor 
(ref.: legfeljebb 
21 éves)

22–24 éves –***

25 éves vagy idősebb –*** –***

Férfi (ref.: nő)

Családi háttér Apa felsőfokú végzettségű (ref.: legfel-
jebb középfokú)

Anya felsőfokú végzettségű (ref.: legfel-
jebb középfokú) +***

A család anyagi helyzete átlag feletti 
(ref.: átlagos vagy annál rosszabb) +* +*

Jelmagyarázat:
+ szignifikáns pozitív hatás, Exp(B) > 1
– szignifikáns negatív hatás, Exp(B) < 1
†p < 0,1; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
Forrás: EUROSTUDENT VI magyarországi adatbázis, saját számítás

Ami a munkavállalási típusokat illeti, eredményeink alapján elsősorban az látható, 
hogy alig tapasztalhatók szignifikáns különbségek a nem dolgozó hallgatók, illetve az 
itt vizsgált hallgatói munkavállalási típusok csoportjai között a továbbtanulási tervek 
tekintetében. Ugyanakkor a tanulmányokhoz illeszkedő munkavégzés erősíti a tanulmányok 
folytatásának szándékát, a klaszterbe tartozó hallgatók nagyobb eséllyel tervezik a to-
vábbtanulást, mint azok, akik tanulmányaik mellett nem vállalnak munkát. (Ha viszont 
csak az egy éven belüli továbbtanulási szándékra fókuszálunk, nem figyelhető meg ilyen 
különbség.) Emellett megállapítható, hogy az egy éven belüli továbbtanulási hajlandóság 
valamivel kisebb eséllyel jellemzi azokat a hallgatókat (szintén a nem dolgozó hallga-
tókhoz viszonyítva), akik elsősorban megélhetési költségeik biztosítása miatt kényszerülnek 
dolgozni olyan munkakörben, amely nem kapcsolódik a tanulmányaikhoz. (A különbség 
ugyanakkor statisztikailag éppen hogy kimutatható, tehát a hatás a vizsgált hallgatók 
körében gyenge, ha a többi képzési, szocioökonómiai és demográfiai háttértényezővel 
együtt vizsgáljuk.)

A kontrollváltozók hatásait áttekintve látható, hogy a képzési jellemzők jelentős ha-
tást gyakorolnak a továbbtanulási hajlandóságra: a kisebb intézményekben és vidéken 
alacsonyabb ennek az esélye, mint a klasszikus vagy a fővárosi egyetemeken, és példá-
ul a bölcsészettudomány, jogi vagy a művészet képzési területek alapképzésein tanu-
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lók a műszaki képzésekhez viszonyítva inkább tervezik tanulmányaik folytatását, míg 
az informatikai alapképzések hallgatói kevésbé. Megfigyelhető az is, hogy az életkor 
növekedésével a hallgatók egyre kisebb eséllyel számolnak be továbbtanulási tervek-
ről, ugyanakkor nemek szerint nem tapasztalható szignifikáns hatás. Az anyagi helyzet 
(mind a családi háttér, mind az anyagi nehézségek tapasztalata) összefügg a továbbta-
nulási szándékkal: a hallgatók által tapasztalt anyagi nehézségek csökkentik a tanulmá-
nyok folytatásának esélyét, és hasonlóképpen befolyásolja a családi anyagi háttér, vagyis 
a rosszabb körülmények között élő családokból származó hallgatókra kevésbé jellemző, 
hogy továbbtanulási terveik vannak. A szülők iskolai végzettségének hatásait áttekintve 
megállapítható, hogy egyedül az anya iskolázottságának van szignifikáns hatása, ami 
azt mutatja, hogy a diplomás anyák gyermekei nagyobb eséllyel tervezik tanulmányaik 
folytatását az alacsonyabb végzettségű anyák gyermekeihez képest.

Következtetések
A klaszterelemzés segítségével sikeresen csoportosítottuk a hallgatói munkavégzés tí-
pusait, amelyek a társadalmi háttér jellegzetes különbségeit mutatják. A diákmunka a 
legfiatalabbakra, a tanulmányokhoz illeszkedő munka az idősebbekre jellemző. A kényszerű 
munkavállalók legnagyobb arányban a rosszabb anyagi helyzetű hallgatók között vannak, 
a tanulmányokhoz illeszkedő munkát végzők az átlagos helyzetű dolgozó hallgatók közel fe-
lét teszik ki, a nagy intenzitású, tapasztalatszerző munka inkább a jómódú hallgatók sajátja.

A nem dolgozó hallgatók csoportjához viszonyítva statisztikailag csak alig kimutatha-
tó mértékben ugyan (p < 10%), de a megélhetési célú, kényszerű munkavállalás csökkenti 
a végzést követő közvetlen, egy éven belüli továbbtanulási aspirációkat. A nem dolgo-
zókhoz képest a tanulmányokhoz illeszkedő munkavállalás azonban szignifikánsan (p < 5%) 
növeli annak valószínűségét, hogy a hallgató az alapképzés után hosszabb távon tervezi 
a továbbtanulást. Más munkavállalási típusok ugyanakkor nincsenek érdemi hatással 
a későbbi tanulmányi tervekre, amennyiben kontrollálunk más demográfiai és képzési 
jellemzőket.

Az eredmények alapján a szociális szempontból hátrányos helyzetű hallgatók köré-
ben gyakoribb a megélhetési célú munkavállalás. A felsőoktatási tanulmányok melletti 
munkavégzés így hozzájárulhat a felsőoktatási intézményrendszerben meglévő szociális 
egyenlőtlenségek rögzüléséhez. A tanulmányok melletti munkavégzés szociális hátteré-
hez hasonlóan a hallgatói munkavégzés felsőoktatási életútra, illetve munkaerőpiaci ki-
lépésre gyakorolt – szelekciós mechanizmusok és egyéni stratégiák formájában egyaránt 
érvényesülő – hatásai is heterogén képet mutatnak. Ezek vizsgálatunk tapasztalatai sze-
rint is a végzett munka jellemzőitől, intenzitásától (a ráfordított időtől), illetve horizontá-
lis illeszkedésétől (a képzéshez való kapcsolódásától) függenek: a tanulmányok melletti 
munkavégzés jellege és a képzéshez illeszkedése, ha kismértékben is, de befolyásolja 
a továbbtanulási terveket. Így célszerű intézményi eszközökkel is elősegíteni, hogy a 
megélhetési célú hallgatói munkavállalás kényszere csökkenjen, vagy az lehetőleg a ta-
nulmányokhoz illeszkedjen. 
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■  A kötet szerzői

Hámori Ádám szociológus, végzettségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen sze-
rezte 2010-ben, jelenleg doktorjelölt a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori 
Iskolájában. Fő kutatási területe a vallás- és ifjúságszociológia. Az Oktatási Hivatalban 
(OH) felsőoktatási elemző, az EUROSTUDENT VI adattisztítási és adatelemzési felada-
taiban kutatóként működött közre. A felsőoktatás-kutatás területén a hallgatók szociális 
háttere és képzési jellemzői összefüggéseinek többváltozós statisztikai vizsgálatával, va-
lamint a felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatok elemzésével foglalkozik. Szerkeszti 
az OH Felsőoktatási Elemzési Főosztály folyóiratát, a Felsőoktatási Elemzési Jelentések című 
negyedéves kiadványt.

Horváth Ágoston survey statisztikus, szociológus, alap- és mesterképzéses diplomáját 
az Eötvös loránd Tudományegyetemen szerezte. Jelenleg az ElTE Társadalomtudomá-
nyi Kar Doktori Iskola Szociológia Programjának hallgatója, illetve a Gazdaság- és Vál-
lalkozáskutató Intézet elemzője. Korábban az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft., majd az Oktatási Hivatal felsőoktatási elemzőjeként dolgozott, ennek keretében vett 
részt az EUROSTUDENT VI magyarországi lebonyolításában és elemzésében. Eddigi ku-
tatómunkája során elsősorban a frissdiplomásoknak a munkaerőpiacra való kilépésével, 
a hallgatói életút munkaerőpiaci összefüggéseivel, a diplomás pályakövetés online adat-
felvételének módszertani kérdéseivel foglalkozott.

Jakab András szociológus, az Eötvös loránd Tudományegyetemen végzett társadalmi 
tanulmányok alapszakon 2011-ben, majd ugyanitt survey statisztika mesterképzésen 
szerzett diplomát. Elsődleges érdeklődési területe a felsőoktatási életút, a tanulmányok 
és a munkaerőpiac kölcsönhatása. Korábban az Oktatási Hivatalnál dolgozott felsőokta-
tási elemzőként, jelenleg a versenyszférában adatbányászként tevékenykedik. Prediktív 
modellezéssel és tanuló algoritmusok segítségével támogatja az adatorientált döntésho-
zatalt.

Nyüsti Szilvia szociológus, a Debreceni Egyetem szociológia mesterszakának ifjúság- 
és oktatásszociológia szakirányán, illetve az Eötvös loránd Tudományegyetem survey 
statisztika mesterszakán abszolvált. Jelenleg az Oktatási Hivatal hallgatói életúttal fog-
lalkozó szakértője. Korábban az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felsőok-
tatási elemzője és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kutatásmódszertani szakértője 
volt. Kutatási területei: ifjúság- és oktatásszociológia, társadalmi és területi egyenlőt-
lenségek, oktatás és munkaerőpiac közötti átmenet, adminisztratív adatok kutatási célú 
felhasználása.
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Sebők Anna szociológus, doktorjelölt az Eötvös loránd Tudományegyetem Szocioló-
gia Doktori Iskolájában, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont Adatbankjának munkatársa. Survey statisztikus 
mester- és társadalmi tanulmányok alapképzéses diplomáját az ElTE-n szerezte. Koráb-
ban az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint az Oktatási Hivatal fel-
sőoktatási elemzőjeként a Diplomás Pályakövető Rendszer Adminisztratív Adatbázisok 
Egyesítése kutatási moduljáért felelt. Fő kutatási területe az oktatásszociológia és a mun-
kaerőpiac szociológiája. Kutatási tevékenysége során az adminisztratív munkaerőpiaci 
és oktatási adatok kutatási felhasználhatóságával és elemzésével foglalkozik.

Veres Edit szociológus, politológus, végzettségét a Miskolci Egyetemen szerezte 2005-
ben, jelenleg doktorjelölt a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájá-
ban. Felsőoktatási, ifjúságpolitikai, hátrányos helyzetű csoportok fejlesztésére irányuló, 
gazdaságfejlesztési, innovációs és munkaerőpiaci projektekben vett részt mint szakér-
tő, projektmenedzser, -koordinátor vagy stratégiai tanácsadó, valamint nemzetközi és 
hazai projektekben, önálló és céges kutatásokban szerzett kutatásvezetői és szakmai 
vezetői tapasztalatot. Az Oktatási Hivatalban a Felsőoktatási Elemzési Főosztály veze-
tője, többek között a Diplomás Pályakövető Rendszer fejlesztésével foglalkozik, és az 
EUROSTUDENT VI kutatási projekt szakmai vezetője.

Veroszta Zsuzsanna szociológus, doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetem Szo-
ciológia Doktori Iskolájában szerezte 2010-ben. Fő kutatási területe az egyenlőtlenségek 
alakulása, a társadalmi szelekciós folyamatok vizsgálata az oktatás és a fejlesztés intéz-
ményrendszereiben. Az Oktatási Hivatalban felsőoktatási elemzőként szakmai vezetője 
volt a magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer kialakításának és működtetésé-
nek, továbbá több felsőoktatási kutatási programban vett részt. Az EUROSTUDENT VI 
mintavételének és adatfelvételének munkálatait vezető kutatóként irányította. Jelenleg a 
Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet tudományos főmunka-
társa, a Magyar Születési Kohorszvizsgálat szakmai vezetője.








