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Az EUROSTUDENT VI projekt  
célja és hazai lebonyolítása
Az 1990-es években indult EUROSTUDENT nemzetközi felmérések a 
hallgatói élet szociális és gazdasági sajátosságainak feltárására irányulnak. 
Elsődleges céljuk az európai döntéshozók ösztönzése, hogy ismerjék meg 
behatóan a felsőoktatási rendszer jellemzőit, és tapasztalataikat építsék be 
a szakpolitikai döntésekbe.

Az EUROSTUDENT az alábbi kutatási területekre fókuszál:
• belépés a felsőoktatásba;
• a hallgatók szociális háttere;
• a hallgatók életkörülményei;
• a tanulmányok típusai;
• munkavállalás és időgazdálkodás;
• a hallgatók anyagi forrásai;
• a hallgatók tanulmányaikkal kapcsolatos tapasztalatai;
• a hallgatók lakhatási körülményei;
• mobilitás és nemzetköziség;
• értékelés és jövőbeli tervek a tanulmányi életút tükrében.

A 2015–2018 közötti időszakban 28 európai ország részvételével meg-
valósuló EUROSTUDENT VI felmérés hazai lebonyolítását – a szakmai 
előkészítést, az adatfelvételt, az adattisztítást, az eredmények közlését és 
terjesztését – az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya végzi. 
Magyarország második alkalommal vesz részt a kutatásban. A felmérés 
célcsoportja a 2015/2016-os tanév második félévében aktív státuszú hall-
gatók köre az összes képzési szinten, a doktori képzések, illetve a szakirányú 
továbbképzések kivételével. Az adatfelvétel során a mintába került 25 
felsőoktatási intézmény hallgatóit (a magyar és külföldi állampolgárokat 
egyaránt) online kérdőívvel kerestük meg. A gyorsjelentésben bemutatott 
adatokat a 7202 válaszadó adatait tartalmazó tisztított, súlyozott adatbázis 
alapján közöljük.
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Demográfiai adatok
Az EUROSTUDENT VI magyarországi adatfelvétele súlyozott mintájá-
nak 53,7 százaléka nő és 46,3 százaléka férfi. A válaszadók életkor szerinti 
súlyozott megoszlásában 31 százalék 22 éven aluli, 33,8 százalék 22–24 
éves, 16,6 százalék 25–29 éves, 18,6 százalék 30 éven felüli.

1. ábra. A hallgatók életkor szerinti megoszlása; N = 7202 

31,0%

33,8%

18,6%

16,6%

lán nem ismeri a nyelvet, míg a német vonatkozásában 25,8 százalékuk.  
Az angolt nagyon jól ismerő hallgatók 33,9 százalékot tesznek ki, a német 
esetében ez az arány 9,5 százalékos. 

A többi vizsgált nyelv (francia, olasz, spanyol, orosz) esetében a nyel-
vet egyáltalán nem ismerők csoportja egyaránt több mint 70 százalékos 
arányt mutat, míg a nyelvet nagyon jól ismerő hallgatók aránya egyik 
esetben sem éri el a 2 százalékot.

2. ábra. A hallgatók által beszélt nyelvek száma; N = 7162

Az EUROSTUDENT VI magyarországi adatfelvétele alapján a hallga-
tók 93,3 százaléka Magyarországon született. 1,6 százalékuk születési 
helye Románia, ugyanennyiüké Szerbia. 1 százalékuk Horvátországban,  
Szlovákiában vagy Ukrajnában született. 2,2 százalékuk születési országa 
más, Magyarországgal nem szomszédos ország.

A kutatás során megkérdezettek 98,1 százaléka magyar anyanyelvű.  
A hallgatók 28,2 százaléka kizárólag anyanyelvét beszéli magas szinten, 
49,8 százaléka anyanyelvén kívül még egy, 19,2 százaléka még két nyelvet 
beszél magas szinten. A hallgatók az idegen nyelvek közül egyértelműen 
az angolt ismerik a legtöbben, emellett számottevő még a német nyelvtu-
dás. Az angol esetében csupán 2,4 százalékuk jelölte meg, hogy egyálta-

28,2%19,2%

2,4% 0,5%

49,8%

22 éven aluli
22–24 éves
25–29 éves
30 éven felüli

Egy nyelv
Két nyelv
Három nyelv
Négy nyelv
Több mint négy nyelv

A hallgatók 11,7 százalékának van legalább egy gyermeke, 5,1 százalékuk 
legkisebb gyermeke tízéves vagy idősebb. 

A hallgatók 15,5 százaléka számolt be valamilyen tartós betegségről 
vagy fogyatékosságról, 2 százalékuk két vagy több problémával is küzd.  
A konkrét problémák közül legtöbben (5,1 százalék) krónikus betegséget 
említettek, a hallgatók 2,4 százaléka tanulási akadályozottságról, 2 száza-
léka érzékszervi károsodásról, 1,6 százaléka a mentális egészséggel kap-
csolatos problémáról számolt be, 0,5 százalékuk mozgásában korlátozott,  
6,3 százalékuk pedig egyéb hosszan tartó egészségkárosodástól szenved.
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0,6%

0,4%

3,8%

4,2 %

3. ábra. Fogyatékossággal élő hallgatók; N = 7030

A fogyatékossággal élő hallgatók 7,7 százaléka úgy vélte, hogy azonnal, 
22,6 százaléka pedig hogy kis idő után észrevehető a fogyatékossága má-
sok számára. 32,2 százalékukat a tanulásban, 37,7 százalékukat pedig 
egyéb hétköznapi tevékenységekben akadályozza közepes vagy annál sú-
lyosabb mértékben egészségi problémájuk.

4. ábra. A fogyatékossággal élő hallgatók akadályozottsága; N = 1087

0%
2%
4%
6%
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10%
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14%
16%
18%

15,5%

6,3%
5,1%

2,4% 2,0% 1,6%
0,5%

1 Nagyon nagy mértékben akadályozza
2
3
4
5 Egyáltalán nem akadályozza
Nem válaszolt

Fogyatékossággal él
Krónikus betegségben szenved
Tanulási nehézségekkel küzd (ADHD, diszlexia)
Érzékszervi károsodással él

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

Fogyatékossága, betegsége mennyire akadályozza a mindennapi életben

Fogyatékossága, betegsége mennyire akadályozza a tanulmányaiban

Társadalmi és tanulmányi háttér,  
belépés a felsőoktatásba
Családi anyagi hátterük (szüleik anyagi helyzete) szempontjából a hall-
gatók 44,7 százaléka átlagosnak sorolta be magát, 33,5 százalékuk ennél 
jobbnak, 20 százalékuk pedig az átlagosnál rosszabbnak tartja otthoni kö-
rülményeit.

5. ábra. A hallgatók megoszlása a családi anyagi háttér szerint; N = 7202

27,9%

5,6%1,8%3,5%

16,6%

44,7%

Az átlagosnál sokkal jobb anyagi helyzet
Az átlagosnál valamivel jobb anyagi helyzet
Átlagos anyagi helyzet
Az átlagosnál valamivel rosszabb anyagi helyzet
Az átlagosnál sokkal rosszabb anyagi helyzet
Nem válaszolt

10,6%

10,6% 17,4% 23,3% 44,1%

23,3% 33,9% 27,8%

Mentális egészségi problémával küzd
Mozgásában korlátozott
Egyéb hosszan tartó egészségügyi problémával küzd
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Az adatfelvétel időszakában aktív hallgatók legtöbbje, 39,2 százaléka ha-
gyományos 4 osztályos gimnáziumban szerezte meg az érettségit. Más tí-
pusú, pl. 5 osztályos (idegen nyelvi előkészítő évvel kiegészülő), 6 vagy 8 
osztályos középiskolában, illetve két tannyelvű gimnáziumban 28,6 száza-
lékuk, szakközépiskolában pedig 26 százalékuk érettségizett. A hallgatók 
95 százaléka Magyarországon végezte középiskolai tanulmányait.

A hallgatók túlnyomó többsége, 62,5 százaléka 18–19 éves korában kezd-
te meg felsőoktatási tanulmányait. 22,3 százalékuk 20–21 éves, 5,1 szá-
zalékuk pedig 22–25 éves volt első beiratkozásakor. Mindössze kevesebb 
mint 0,5 százalékuk kezdte felsőoktatási tanulmányait 18 éves kora előtt.

8. ábra. A hallgatók életkora felsőoktatási tanulmányaik 
megkezdésekor; N = 7202

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

2,8%

39,2%

26,0%

1,8%
1,6%

13.6%15,0%

62,5%

0,5%

21,9%

3,7%
1,4%

2,1%
1,6%6,2%

Édesapja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

Édesanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

A szülők iskolai végzettségéről elmondható, hogy a hallgatók 39,4 százalé-
kának esetében az édesanya, 34,3 százalékuk esetében az édesapa felsőfokú 
végzettséget szerzett. Összességében a hallgatók 54,4 százalékának lega-
lább az egyik szülője felsőfokú végzettségű. 58,9 százalékuknál az édesapá-
nak, 53 százalékuknál az édesanyának van középfokú végzettsége.

6. ábra. A hallgatók megoszlása az anya és az apa iskolai 
végzettsége szerint; N = 7202

Legfeljebb alapfokú
Középfokú (ISCED 3)
Technikum (ISCED 4)
Felsőfokú / felsőoktatási szakképzés (ISCED 5)

7. ábra. A hallgatók megoszlása az érettségi bizonyítványt adó 
középiskola típusa szerint; N = 7202

44,4%5,8% 5,2% 6,4% 19,5% 18,5%

Gimnázium – hagyományos 4 osztályos
Gimnázium – 5 osztályos, idegen nyelvi  
előkészítő évvel
6 vagy 8 osztályos középiskola,  
két tannyelvű gimnázium
Szakközépiskola
Dolgozók középiskolája / esti gimnázium
Egyéb
Nem válaszolt

18 éven aluli
18–19 éves
20–21 éves
22–23 éves
24–25 éves
26–29 éves
30 éven felüli
Nem válaszolt

Főiskolai (BA/BSc) (ISCED 6)
Egyetemi (MA/MSc) (ISCED 7)
Doktori (ISCED 8)
Nem tudja
Nem válaszolt

3,2%

1,4%

4,1% 2,6%

12,6% 18,5%45,6% 10,7%

1,6%

0,7%

1,1%

1,2%
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A közvetlenül az érettségi utáni továbbtanulás mondható tipikusnak, hi-
szen a hallgatók 72,2 százaléka esetében kevesebb mint egy év telt el a 
középiskola befejezése és a felsőoktatási tanulmányok megkezdése között, 
s mindössze 16,2 százalék esetében volt ez az időszak két évnél hosszabb.

9. ábra. A középiskola elvégzése és a felsőoktatásba való belépés 
között eltelt idő; N = 7202

72,2%16,2%

11,4%

0,3%

Egy éven belül
Két éven belül
Több mint két év múlva
Nem válaszolt

Felsőfokú tanulmányok
A hallgatók legnagyobb része széles képzési profilú, de a klasszikustól elté-
rő szakmai összetételű egyetemeken (42,1 százalék), illetve klasszikus nagy 
egyetemeken, tudományegyetemeken tanul (33,7 százalék). Számottevő 
arányú még (15,1 százalék) a kis létszámú, főként gazdaság-, illetve társa-
dalomtudományi képzéseket nyújtó főiskolák, illetve a nagyobb létszámú, 
szélesebb képzési profilú főiskolák összevont csoportja, míg a többi kate-
gória együttesen is 10 százalék alatt marad.

10. ábra. A hallgatók megoszlása intézménytípus szerint; N = 7202

15,1%

4,1%

33,7%

42,1%

2,3%

2,8%

Kis hallgatói létszámú, hitéleti képzést adó 
egyházi főiskolák
Kisebb létszámú, főleg gazdasági, 
társadalomtudományi képzést adó,  
illetve nagyobb létszámú,  
szélesebb képzési profilú főiskolák
Speciális, szűkebb képzési profilú (döntően) 
főiskolák
Széles profilú, de a klasszikustól eltérő 
szakmai összetételű egyetemek
Speciális profilú, kisebb egyetemek
Klasszikus egyetemek
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A hallgatók képzési területek1 szerinti megoszlása alapján a legnagyobb ré-
szük gazdaságtudományok (20 százalék), műszaki (17,7 százalék), illetve 
orvos- és egészségtudomány (10,2 százalék) képzési területen tanul, míg 
a legkevesebben a művészet (1,8 százalék), művészetközvetítés (0,6 száza-
lék) és hitéleti (1,8 százalék) képzési területen végzik a tanulmányaikat.

7,1%

20,0%

1,8%

7,2%
5,6%

17,7%

1,8%

10,2%

9,1%

1,9%
5,1%

3,7%

0,6%

5,8%
2,3%

1 A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület neve államtudományi képzési területre módosult; az 
eredmények közlésénél az újabb elnevezést használjuk.

A vizsgált hallgatók közel fele (47,5 százalék) Budapesten folytatja tanul-
mányait, 27,4 százaléka a Dunántúlon, 25,1 százaléka a Dunától keletre 
eső országrészben tanul.

 11. ábra. A hallgatók megoszlása a képzés helye szerint; N = 7167

47,5%25,1%

27,4%
Közép-Magyarország (Budapest)
Dunántúl
Kelet-Magyarország

Agrár
Államtudományi
Bölcsészettudomány
Gazdaságtudományok
Hitéleti
Informatika
Jogi
Műszaki
Művészet
Művészetközvetítés
Orvos- és egészségtudomány
Pedagógusképzés
Sporttudomány
Társadalomtudomány
Természettudomány

A képzési területek és a nemek arányát összevetve látható, hogy a nők leg-
inkább a pedagógusképzés (80,9 százalék), az orvos- és egészségtudomány 
(77,3 százalék), illetve a művészetközvetítés (72,3 százalék) képzési területe-
ken felülreprezentáltak, míg a férfiak az informatika (85,9 százalék), a mű-
szaki (73,2 százalék), illetve a természettudomány képzési területen (60,3 
százalék). A képzési területeket és a hallgatók szüleinek iskolai végzettsé-
gét vizsgálva látható, hogy az összes hallgató körében mért 54,3 százalékos 
arányhoz képest a bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, 
műszaki, művészet, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány, sport-
tudomány, társadalomtudomány és természettudomány képzési területeken 
tanulók körében felülreprezentáltak azok, akiknek szülei felsőfokú végzett-
ségűek, míg az agrár, jogi, államtudományi, pedagógus-, illetve hitéleti kép-
zési területek képzésein részt vevők esetében alulreprezentáltak. A képzési 
területet a válaszadók családi anyagi háttere szerint vizsgálva a legmagasabb 
státuszúak a sporttudomány, a gazdaságtudományok, illetve a társadalom-
tudomány, míg a legkedvezőtlenebb státuszúak a hitéleti, a természettudo-
mány, illetve a bölcsészettudomány képzési területek hallgatói.

12. ábra. A hallgatók megoszlása a képzési terület szerint; N = 7002
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Átlagosnál rosszabb
Átlagos
Átlagosnál jobb

A szülők végzettsége: legfeljebb középfokú (ISCED 0–4)
A szülők végzettsége:  felsőfokú (ISCED 5–8)

Agrár

Államtudományi

Bölcsészettudomány

Gazdaságtudományok

Hitéleti

Informatika

Jogi

Műszaki

Művészet

Művészetközvetítés

Orvos- és 
egészségtudomány

Pedagógusképzés

Sporttudomány

Társadalomtudomány

Természettudomány

Összes hallgató
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16,0% 46,2% 37,8%

23,2% 54,2% 22,6%

24,7% 44,9% 30,3%

16,3% 42,1% 41,6%

26,4% 58,4% 15,2%

19,4% 47,0% 33,7%

23,4% 44,0% 32,6%

22,7% 43,6% 33,7%

16,9% 47,6% 35,5%

22,2% 48,1% 29,8%

21,4% 50,4% 28,2%

15,3% 45,0% 39,7%

16,8% 45,2% 38,1%

24,9% 41,2% 33,9%

20,3% 45,6% 34,1%

11,4% 65,9% 22,7%

13. ábra. A hallgatók megoszlása a család anyagi háttere szerint 
képzési területenként ; N = 6879

A képzési szintek szerinti megoszlás a következő: 4,4 százalék felsőoktatási 
szakképzésben, 66,4 százalék alap-, 17 százalék mester-, 0,9 százalék ha-
gyományos főiskolai, 0,7 százalék hagyományos egyetemi, míg 10,6 szá-
zalék osztatlan mester- / egységes osztatlan képzésen vesz részt. A képzési 
szintet és a válaszadók szüleinek iskolai végzettségét összevetve látható, 
hogy a hallgatók 54,4 százalékának szülei közül legalább egynek van fel-
sőfokú végzettsége. A felsőoktatási szakképzésben részt vevők, illetve az 
alapképzésben tanulók esetében ez az arány átlag alatti (39, illetve 52,5 
százalék), míg a mester-, valamint osztatlan képzéseken részt vevők köré-
ben átlag feletti (59,3, illetve 63,9 százalék).2 A képzési szint és a családi 
anyagi háttér között nincs kimutatható összefüggés.

14. ábra. A hallgatók megoszlása a szülők iskolai végzettsége 
szerint képzési szintenként; N = 7103

Felsőoktatási  
szakképzés [ISCED 5]

Alapképzés  
(BA/BSc) [ISCED 6]

Mesterképzés  
(MA/MSc) [ISCED 7]

Osztatlan mesterképzés 
[ISCED 7]

Összes hallgató
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%0%

61,0%

47,5%

40,7%

45,6% 54,4%

39,0%

52,5%

59,3%

36,1% 63,9%

2 A hagyományos főiskolai, illetve egyetemi képzéseken részt vevők adatait a válaszadók kis száma miatt  
az alap-, valamint mesterképzéses hallgatók adataival összevonva közöljük.

A hallgatók 72,9 százaléka nappali, 27,1 százaléka levelező vagy esti mun-
karenden végzi tanulmányait. A nappali képzésen tanulók több mint 80 
százaléka 25 év alatti, míg az esti, illetve levelező képzéseken a 25 évnél 
idősebb hallgatók dominálnak, szintén 80 százalék feletti arányban.
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2,4%

2,7%

22 éven aluli
22–24 éves
25–29 éves
30 éven felüli

A szülők végzettsége:  legfeljebb középfokú (ISCED 0–4)
A szülők végzettsége:  felsőfokú (ISCED 5–8)

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

Levelező és esti munkarend

Összes hallgató

Nappali munkarend

41,7%

31,0% 33,8% 16,6% 18,6%

11,2% 25,1% 61,3%

42,2% 13,4%

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

Nappali munkarend

39,5% 60,5%

Levelező és esti munkarend

61,9% 38,1%

Összes hallgató

45,6% 54,4%

A nappali képzésben részt vevők körében felülreprezentáltak (60,5 száza-
lék) azok, akiknek a szülei felsőfokú végzettségűek, míg az esti, illetve le-
velező képzések hallgatói körében alulreprezentáltak (38,1 százalék), ami 
részben az előzőekben bemutatott életkori hatással magyarázható.

16. ábra. A hallgatók megoszlása a szülők végzettsége szerint 
munkarendenként; N = 7104

Arra kérdésre, hogy megszakította-e legalább két féléves időtartamra je-
lenlegi felsőfokú tanulmányait, a válaszadók 6,6 százaléka felelt igennel. 
A tanulmányok megszakítása és a hallgatók neme között nincs összefüg-
gés. Korcsoportok szerint a tanulmányaikat megszakító hallgatók a legna-
gyobb (15,3 százalékos) arányban a 25–29 évesek csoportjában fordulnak 
elő, míg legkevesebben a 21 év alattiak körében (1,3 százalék). A tanulmá-
nyok megszakítása sem a szülők iskolai végzettségével, sem a családi anya-
gi háttérrel, sem a szülőkkel való együttéléssel nem mutatott összefüggést. 
A képzési háttérrel összevetve látható, hogy a nem nappali munkarenden 
tanulókra inkább jellemző, hogy megszakítják tanulmányaikat (11,4 szá-
zalék), szemben a nappali munkarenden tanulók körében tapasztalható 
4,8 százalékos aránnyal, míg képzési szintek szerint nem mutatható ki 
összefüggés. A lehetséges okok közül a tanulmányaikat megszakító hall-
gatók a leggyakrabban az anyagi nehézségeket jelölték meg (31 százalék), 
míg a munkával kapcsolatos okokat 28,6 százalékuk, a motiváció hiányát 
25 százalékuk, a családi okokat 21,4 százalékuk, az egészségügyi okokat 
pedig 14,3 százalékuk.

17. ábra. A tanulmányok megszakításának okai – említési arány a 
tanulmányaikat legalább két félévre megszakító hallgatók körében; 
N = 470

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

25,0%

31,0%

21,4%

28,6%

Anyagi nehézségek
Munkával kapcsolatos okok (pl. kedvező munkalehetőség)
A motiváció hiánya
Családi okok (pl. gyermekvállalás)
Egészségügyi okok

15. ábra. A hallgatók megoszlása életkori csoportok szerint 
munkarendenként; N = 7202

Egyéb ok

30,7%

14,3%
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4,8%

2,7%

4,7%

3,0%

Továbbtanulás, mobilitás  
és nemzetköziség
Közel minden második alapképzéses hallgató, 48,5 százalék tervezi a to-
vábbtanulást közvetlenül a képzés befejezése után, 14,5 százalék pedig a 
későbbiekben. Az alapképzés utáni továbbtanulást legkevesebben az in-
formatika, az államtudományi, valamint az orvos- és egészségtudomány 
képzési területeken tervezik. Itt a hallgatók 17–22 százaléka válaszolta 
azt, hogy egyáltalán nem tervezi a továbbtanulást. Legtöbben a művé-
szet, a bölcsészettudomány, a természettudomány, a társadalomtudomány 
és a művészetközvetítés képzési területek hallgatói közül mondták, hogy 
tervezik a tanulmányaik folytatását mesterképzésen, közülük a hallga-
tók közel háromnegyede jelentkezne a későbbiekben mesterképzésre.  
A továbbtanulási terveiket illetően bizonytalanok az informatika, a hitéle-
ti és a pedagógusképzés képzési területeken voltak a legtöbben.

10
0%90

%

80
%

70
%

60
%

50
%

40
%

30
%

20
%

10
%0%

Agrár

Államtudományi

Bölcsészettudomány

Gazdaságtudományok

Hitéleti

Informatika

Jogi

Műszaki

Művészet

Művészetközvetítés

Orvos- és 
egészségtudomány

Pedagógusképzés

Sporttudomány

Társadalomtudomány

Természettudomány

Összes hallgató

47,3% 16,3% 11,5% 24,9%

18,4%32,0% 21,8% 27,9%

69,9% 10,1% 15,2%

36,5% 10,6%16,3% 36,5%

27,6% 20,3%15,4% 36,6%

46,9% 18,6% 19,5%15,0%

56,8% 9,4% 22,6%11,3%

69,3% 13,3% 14,7%

41,2% 17,8% 23,7%17,3%

30,1% 22,6% 32,9%14,4%

58,5% 10,8% 6,2% 24,6%

60,2% 14,8% 20,3%

68,8% 9,4% 18,8%

48,5% 14,5% 25,4%11,5%

65,1% 9,3% 11,6%14,0%

45,1% 16,8% 28,7%9,3%

A végzés után egy éven belül továbbtanulna
A végzés után több mint egy évvel tanulna tovább
Egyáltalán nem tanulna tovább
Még nem tudja

18. ábra. Az alapképzésben (BA/BSc) részt vevő hallgatók 
továbbtanulási tervei képzési területenként; N = 4842

Egyéb ok
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4,2%

A mesterképzéses hallgatók többsége, 59,8 százaléka közvetlenül az alap-
képzés befejezése után, egy éven belül folytatta a tanulmányait. 14,4 szá-
zalékuk esetében a képzési szintek közötti átlépés egy-két évig tartott, 25,8 
százalékuk esetében két évnél hosszabb idő is eltelt.

A magasabb képzési szinteken tanulók jellemzően valamivel maga-
sabb arányban tervezik, hogy külföldön bővítenék tovább ismereteiket.  
A felsőoktatási szakképzések hallgatói közül 4,2 százalék, az alapképzé-
ses hallgatók viszont már háromszor akkora arányban válaszoltak úgy, 
hogy nem magyarországi felsőoktatási intézményben tanulnának tovább. 
A külföldi tanulmányokat tervezők aránya az osztatlan mesterképzések 
hallgatói között 17,5 százalék, a mesterképzésesek között 14,7 százalék. 
Sorrendben az Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Ausztria, az 
Amerikai Egyesült Államok, Dánia és Svédország a legnépszerűbb célpon-
tok az alapképzéses hallgatók körében, Angliába a külföldön továbbtanul-
ni vágyók több mint 20 százaléka, de a skandináv országokba is több mint 
5 százalékuk menne. 

További gyakrabban említett célpont Franciaország, Olaszország, 
Svájc, valamint Európán kívül Kanada és Japán, ebbe az öt országba is 
legalább 2-2 százalék készül jelentkezni a továbbtanulást külföldön terve-
ző alapképzéses hallgatók közül.

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

Összes hallgató

70,0% 12,7% 17,3%

Osztatlan mesterképzés [ISCED 7]

63,3% 17,5% 19,2%

Mesterképzés [ISCED 7]

64,2% 14,7% 21,2%

Alapképzés [ISCED 6]

70,6% 12,4% 17,0%

Felsőoktatási szakképzés [ISCED 5]

89,1% 6,8%

Magyarországon
Külföldön
Még nem tudja

19. ábra. A továbbtanulás tervezett helyszíne képzési szintenként;  
N = 4075

Az EUROSTUDENT VI keretében vizsgált hallgatók 5,9 százaléka ta-
nult legalább egy félévet külföldi felsőoktatási intézményben. Külföldi 
tanulmányi 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 tanulmányokban (kutatás, szakmai 
gyakorlat, nyári vagy téli egyetem, nyelvtanfolyam) a válaszadók 10,4 szá-
zaléka vett részt. A jelenleg mesterképzésben részt vevő hallgatók közül 
4,4 százalék külföldi intézményben szerezte alapszakos diplomáját.
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20. ábra. A hallgatók külföldi tanulmányokban való részvétele;  
N = 7169

66,3%

5,9%

27,8%

12,2%

87,8%

Részt vett
Nem vett részt, és nem is tervezi
Nem vett részt, de tervezi
Konkrét tervek
Nem konkrét tervek

A korábban külföldi tanulmányokban részt vevők leggyakrabban alapkép-
zéses tanulmányokat folytattak (67,1 százalék), mesterképzéses tanulmá-
nyokban 22,8 százalékuk vett részt, felsőoktatási szakképzésben 7,9 szá-
zalékuk, osztatlan képzésben 7 százalékuk, doktori képzésben pedig 1,2 
százalékuk. A külföldi tanulmányok hossza átlagosan 6 hónap (1 szemesz-

ter) volt. A külföldi tanulmányok leggyakoribb célországa Németország, 
Franciaország, Ausztria, illetve Hollandia volt. A résztvevők 75 százaléka 
EU-s ösztöndíjprogram, 10,3 százalékuk egyéb ösztöndíjprogramok ke-
retében tanult külföldön, míg 14,7 százalékuk saját maga szervezte meg 
tanulmányait. 

A külföldi tanulmányok legfőbb forrása 58,5 százalék esetében EU-ösz-
töndíj, 24,7 százalék esetében családi vagy partnertől kapott támogatás, 
4,7 százalék esetében pedig a fogadó állam által nyújtott ösztöndíj volt.

A külföldi tanulmányokban már részt vettek számára a legnagyobb ne-
hézséget a pénzügyi többletteher, a saját intézmény által nyújtott informá-
ció hiánya, és a tanulmányok hazai elismertetése jelentette, míg legkevésbé 
a fogadó ország szabályozási rendszerének nehézkessége, az egészségügyi 
problémák, valamint a tanulmányok alacsony fokú itthoni hasznosítha-
tósága jelentett akadályt. A külföldi tanulmányokat a jövőben ténylege-
sen tervezők körében ehhez képest csak a legkevésbé jelentős nehézségek 
esetében tapasztalható eltérés: ez a csoport legkevésbé az egészségügyi 
problémákat, a fizetett munka elvesztését, illetve a motiváció hiányát látja 
akadálynak. A külföldi tanulmányokra nyitott, de konkrét tervekkel még 
nem rendelkező hallgatók szintén ezeket a hatásokat látják a legkevés-
bé gátló tényezőnek, míg legsúlyosabb akadályként a pénzügyi terhek és 
az információhiány mellett a családtól, barátoktól való távollétet említik.  
A külföldi tanulmányokat egyáltalán nem tervezők számára szintén a 
pénzügyi terhek jelentik a legnagyobb akadályt, emellett a családtól, bará-
toktól való távollét, illetve a nyelvtudás hiánya a legfőbb hátráltató ténye-
ző a számukra. Legkevésbé ez a csoport is az egészségügyi problémákat, 
a befogadó ország szabályozásának nehézkességét, illetve a tanulmányok 
alacsony fokú itthoni hasznosíthatóságát tartja akadálynak.
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2

1,94

3,2% 0,2%

1,6%

21. ábra. A külföldi tanulmányokat akadályozó tényezők a hallgatók 
külföldi tanulmányokban való részvétele szerint – skálaértékek 
átlaga, ahol 1 = Nem jelentett akadályt és 5 = Nagy akadályt 
jelentett; Nkülföldön tanultak = 414; Nkonkrét külföldi tanulmányi terv = 234;  
Ntávlati külföldi tanulmányi terv = 1685; Nnem tervez külföldi tanulmányokat = 4594

A választott ország szabályozási rendszerének 
nehézkessége (vízum, beutazási engedély)

Egészségügyi problémák

Külföldi tanulmányok alacsony fokú  
itthoni hasznosíthatósága

A motiváció hiánya

Korlátozott hozzáférés a  
mobilitási programokhoz

A munka elvesztése

Elégtelen idegennyelv-tudás

Távollét a családtól, partnertől,  
barátoktól, gyermektől

A külföldi tanulmányok nehezen integrálhatók 
a hazai képzési szerkezetbe

A külföldi tanulmányok elismertetésének 
problémái a hazai intézményben

A saját intézmény által nyújtott  
információ hiánya

Pénzügyi többletteher

3 541

1,88
2,06

2,54

2,16

1,71
1,93

2,83

2,29

2,06
2,54

2,39

2,60

1,70
2,04

2,92

2,45

2,03
2,36

2,95

2,46

2,48
2,76

3,53

2,47

1,79
2,16

2,42

1,66
1,74

2,01

2,04

2,42
2,59

2,80

2,65

2,70
2,80

2,84

2,73
2,88

3,10

2,80

3,40
3,63

3,90

3,65

A tanulmányok értékelése 
A hallgatókról összességében elmondható, hogy sokkal felkészültebbnek 
érzik magukat a hazai, mint a nemzetközi munkaerőpiacon történő mun-
kavállalásra: míg a hazai munkaerőpiacra való felkészültség vonatkozásában 
a válaszadók 53,8 százaléka ítéli jól vagy nagyon jól felkészültnek magát, ad-
dig a nemzetközi munkaerőpiac esetében ez az arány csak 22,5 százalékos.

22. ábra. A hazai és nemzetközi munkaerőpiacra való felkészítés 
értékelése; Nhazai munkaerőpiacra felkészítés = 7185; Nnemzetközi munkaerőpiacra felkészítés = 7086 

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

A magyarországi munkaerőpiacon való érvényesülésre

19,3% 34,4% 21,7% 9,8% 11,3%

A külföldi munkaerőpiacon való érvényesülésre

7,1% 15,1% 19,7% 15,0% 32,0%9,6%

Külföldön tanultak
Külföldi tanulmányokat ténylegesen tervezők

1 Nagyon jól felkészít
2
3
4
5 Egyáltalán nem készít fel

Képzési területek szerinti3  összehasonlításban azt láthatjuk, hogy a hazai 
munkaerőpiac tekintetében leginkább a pedagógusképzés (69,1 százalék), 
az orvos- és egészségtudomány (67,7 százalék), valamint az államtudomá-
nyi (61,9 százalék) képzési terület hallgatói tekintették magukat jól, illetve 
nagyon jól felkészültnek. A nemzetközi munkaerőpiacra való felkészültsé-
güket az orvos- és egészségtudomány (35,9 százalék), a művészet (30 szá-
zalék) és a társadalomtudomány (24,4 százalék) képzési terület hallgatói 
ítélték a legpozitívabbnak. 

Képzési szintenként nincsen lényeges különbség a hallgatók munka-
erőpiaci felkészültségének értékelésében; megállapítható, hogy mind a 
hazai, mind a nemzetközi munkaerőpiac vonatkozásában a mester- (57,8, 
illetve 25,5 százalék), valamint osztatlan (62,2, illetve 29,7 százalék) kép-
zéseken tanulók érzik a legfelkészültebbnek magukat.
3 A munkaerőpiaci felkészültség megítélése szempontjából a szakterület sajátosságai miatt  
a hitéleti képzési terület hallgatóit itt nem vizsgáljuk.

Nem tudja
Nem válaszolt

Külföldi tanulmányokat távlatilag tervezők
Külföldi tanulmányokat nem tervezők

2,63
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0,2%

0,4%

0,3%

0,3%

0,4%

0,1%

1 Teljes mértékben jellemző
2
3
4
5 Egyáltalán nem jellemző

A kérdőívben a hallgatóknak hét állítás alapján értékelniük kellett az ál-
taluk végzett képzés minőségét, saját motivációikat és oktatóik hozzáál-
lását. Amíg a hallgatók 76,2 százaléka mindig is diplomát akart szerezni, 
60,7 százalékuk olykor megkérdőjelezi a továbbtanulásról szóló döntése 
helyességét, de csak 21,4 százalékuk érzi magát gyakran kívülállónak a 
felsőoktatásban. A hallgatók 51,6 százaléka állította, hogy a képzésében 
támasztott elvárások kezdettől fogva egyértelműek voltak számára, 64,1 
százalékuk annyira elégedett a képzésével, hogy másoknak is ajánlaná.  
Az oktatók hozzáállásával kapcsolatban a hallgatók 51,3 százaléka nyilat-
kozott úgy, hogy az oktatói inspirálják, ugyanakkor csak 34,3 százalékuk 
érzi úgy, hogy oktatóinak fontos a tanulmányi előrehaladása.

23. ábra. A hallgatók elégedettsége a képzésükkel; N = 7202

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

Az oktatók inspirálnak

18,1% 33,3% 27,8% 14,0%

Az általam végzett képzést másoknak is ajánlanám

32,0% 32,1% 20,6% 6,3%8,6%

Gyakran érzem magam kívülállónak a felsőoktatásban

8,2% 13,1% 17,3% 24,8% 36,3%

Mindig is diplomát akartam szerezni

57,4% 18,7% 12,1% 5,3%6,4%

A képzés elvárásai a kezdetektől egyértelműek voltak számomra

21,8% 29,8% 24,5% 15,8% 7,8%

Az oktatóknak fontos a tanulmányi előrehaladásom

11,2% 23,1% 30,3% 14,4%20,7%

Olykor megkérdőjelezem, hogy a felsőfokú továbbtanulásom jó döntés volt

11,7% 12,6% 15,0% 17,3% 43,3%

A felmérésben részt vevőknek meg kellett határozniuk azt is, mennyire 
elégedettek a képzésükkel. Az eredmények azt jelzik, hogy mindhárom 
vizsgált szempont esetében pozitív válaszok születtek: a hallgatók a leg-
inkább az oktatás minőségével és a tanárok felkészültségével elégedettek 
(71,1 százalékuk jelölte meg, hogy teljes mértékben vagy nagyon elége-
dett), de hasonlóan pozitív a véleményük a hallgatói szolgáltatások szín-
vonaláról (68,9 százalék), továbbá az órák és a vizsgák szervezettségéről is 
(60,4 százalék).

Nem válaszolt

0,1%
6,7%
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Életkörülmények, lakhatás
A hallgatók 37 százaléka szüleivel él. A kollégisták aránya 18,3 százalék, 
míg a más formában – nem otthon és nem kollégiumban, hanem például 
egyedül, barátokkal vagy saját családjukkal – élők aránya 43,7 százalék.  
A nappali munkarendű hallgatók 41,1 százaléka él otthon, negyedük kol-
légiumban, harmaduk önálló háztartásban. Ezzel szemben a levelező és 
esti munkarendű képzésben részt vevőknek csupán 26,5 százaléka lakik 
a szüleivel, és mindössze 1 százalékuk kollégista, körükben az önállóan 
lakók aránya 72,5 százalék.

24. ábra. A hallgatók megoszlása a lakhatási forma szerint 
munkarendenként; N = 7127

0%

20%

40%

60%

80%

100%

41,4%

24,9%

33,7%

37,4%

18,5%

44,1%

26,5%

72,5%

Nappali munkarend Összes hallgatóLevelező és esti munkarend

Szüleivel él
Kollégiumban él
Önállóan él

A lakhatási forma összefügg az életkorral és a szülői háttérrel. Míg a 22 
éven aluli hallgatók 45,3 százaléka a szüleivel lakik, és 28,2 százaléka él 
önállóan, a 30 éves és idősebb hallgatóknak csupán 15,5 százaléka él ott-
hon, 82,9 százalékuk pedig önálló háztartásban. A kollégisták aránya a 
21 évesek és fiatalabbak között 26,6 százalék, a 30 éven felüliek között 
viszont már csak 1,6 százalék. Az otthon élő hallgatók 58,1 százalékának 
a szülei felsőfokú végzettségűek, míg 41,5 százalékuk szüleinek legfeljebb 
középfokú végzettsége van. A kollégisták szülei között egyforma arányban 
találunk felsőfokú és ennél alacsonyabb végzettségűeket.

25. ábra. A hallgatók megoszlása a lakhatási forma szerint életkori 
csoportonként; N = 7126

Szüleivel él
Kollégiumban él
Önállóan él

A szülők végzettsége: legfeljebb középfokú (ISCED 0-4)
A szülők végzettsége: felsőfokú (ISCED 5-8)
Nem tudja

0%

20%

40%

60%

80%

100%

45,3%

26,6%

28,2%

15,5%

82,9%

41,7%

35,1%

23,2%

38,1%

49,7%

12,2%

22 éven aluli 30 éven felüli22–24 éves 25–29 éves

26. ábra. A hallgatók megoszlása a szülők végzettsége szerint 
lakhatási formánként; N = 7060

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

Szüleivel él

41,5% 58,1%

Kollégiumban él

49,7% 50,0%

Önállóan él

47,0% 52,6%

Elsősorban a kevésbé tehetős hallgatók számára nyújt fontos lakhatási le-
hetőséget a kollégium, hiszen míg a nagyon jómódú családból származók 
7,9 és az átlagos helyzetűek 19 százaléka kollégista, az átlagosnál rosszabb 
helyzetűeknek körülbelül negyede lakik kollégiumban. A legkevésbé jó-
módúak 21,8 százaléka, az átlagosnál jobb anyagi helyzetű családban szü-
letettek több mint 40 százaléka otthon él.

1,0%

1,6%
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3,5%

2,9%

4,1%

Szüleivel él
Kollégiumban él
Önállóan él

27. ábra. A hallgatók megoszlása a lakhatási forma szerint a család 
anyagi háttere alapján képzett csoportonként; N = 7003

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

Az átlagosnál sokkal jobb anyagi helyzet

46,8% 7,9% 45,3%

Átlagos anyagi helyzet

36,8% 19,0% 44,2%

Az átlagosnál valamivel jobb anyagi helyzet

40,7% 14,8% 44,5%

Az átlagosnál valamivel rosszabb anyagi helyzet

32,0% 25,9% 42,1%

Az átlagosnál sokkal rosszabb anyagi helyzet

21,8% 24,6% 53,6%

A hallgatók 69,7 százaléka teljes mértékben vagy inkább elégedett a lak-
hatási költségeinek a mértékével. Különösen a szüleikkel, illetve a kollé-
giumban élők esetében mondható ez el, közöttük az elégedettek aránya 
73,3, illetve 79,7 százalék. Az önálló háztartásban élők kevésbé elégedet-
tek: közöttük az inkább vagy nagyon elégedetlenek aránya 15,1 százalék. 
Az összes hallgatónak csupán 11,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem 
tartja megfelelő mértékűnek a lakhatási ráfordításait.

28. ábra. A hallgatók elégedettsége lakhatási költségeikkel 
lakhatási formánként; N = 7085

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

Kollégiumban él

53,4% 26,3% 11,1% 6,4%

Szüleivel él

52,0% 21,3% 18,5% 4,7%

Önállóan él

34,6% 27,8% 22,5% 10,1% 5,0%

Összes hallgató

44,6% 25,1% 18,9% 7,4%

Általánosságban elmondható, hogy a hallgatók elégedettek a lakhatási 
körülményeikkel, hiszen az elhelyezkedésével 76,7, a felsőoktatási intéz-
mény és a lakóhely közötti utazás időtartamával 61,3 százalékuk telje-
sen vagy inkább elégedett. 19,7 százalékuk, vagyis közel minden ötödik 
ugyanakkor inkább nem vagy egyáltalán nem elégedett a lakhelye távolsá-
gával a képzés helyszínétől, és 8,1 százalék a lakóhelye elhelyezkedésével is 
nagyon vagy inkább elégedetlen.

1 Nagyon elégedett
2
3
4
5 Egyáltalán nem elégedett



18

EU
RO

STU
D

EN
T VI gyorsjelentés

0,8%

1,4%

2,9%

2,8%

2,5%
0,9%

0,9%

29. ábra. A hallgatók elégedettsége lakhelyük elhelyezkedésével és 
a képzés helyszínétől való távolságával; N = 7202

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

Elégedettség a lakhely elhelyezkedésével 

50,9% 25,8% 14,3% 5,6%

Elégedettség a lakhely és a képzés helyszíne közti távolsággal

40,1% 21,2% 18,1% 10,8% 8,9%

1 Nagyon elégedett
2
3
4
5 Egyáltalán nem elégedett
Nem válaszolt

1 Nagyon elégedett
2
3
4
5 Egyáltalán nem elégedett

A lakhatási körülményekkel való megelégedettség szintén összefüggést 
mutat a társadalmi háttérrel. A jómódú családból származó hallgatók 72,6 
százaléka teljes mértékben elégedett a lakáskörülményeivel, az inkább és 
teljesen elégedetlenek aránya mindössze 4,6 százalék. Még az átlagos kö-
rülmények között nevelkedett hallgatók fele is nagyon pozitívan nyilat-
kozott a jelenlegi körülményeiről. A körülményeikkel nagymértékben 
elégedett hallgatók aránya a kevésbé tehetős családból érkező hallgatók 
között már csupán 36–38 százalék között mozog, az elégedetlenek aránya 
körükben eléri a 13–15 százalékot.

30. ábra. A hallgatók elégedettsége lakáskörülményeikkel a család 
anyagi háttere alapján képzett csoportonként;  
N = 6992

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

Az átlagosnál valamivel jobb anyagi helyzet
61,9% 22,0% 10,7% 4,0%

Az átlagosnál valamivel rosszabb anyagi helyzet

37,7% 29,6% 19,6% 8,4% 4,7%

Az átlagosnál sokkal jobb anyagi helyzet

72,6% 15,6% 7,3% 3,8%

Átlagos anyagi helyzet

50,1% 26,5% 14,9% 5,5%

Az átlagosnál sokkal rosszabb anyagi helyzet

36,3% 26,9% 21,2% 10,6% 4,9%

Összes hallgató

52,2% 25,1% 14,3% 5,6%
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1,1%

1,5%

3,6%

3,5%

Heti 0–20 óra
Heti 20–40 óra
Heti több mint 40 óra

Időfelhasználás,  
tanulmányok melletti munkavégzés
A hallgatók 39,8 százalékára a közepes tanulmányi intenzitás jellemző, 
vagyis egy átlagos héten összesen 20–40 óra közötti időtartamot szán a 
tanulással kapcsolatos tevékenységekre, a szervezett tanórákon való rész-
vételre és az egyéni felkészülésre. 24,5 százalékuk 20 óránál kevesebbet, 
25,7 százalék pedig 40 óránál többet. A hallgatók közül mind a nappa-
li, mind a levelező munkarendű képzésben részt vevők között hasonló, 
43–45 százalék közötti arányban találunk olyan hallgatókat, akik közepes 
tanulmányi intenzitásról (20–40 óra közötti időráfordításról) számoltak 
be. Ugyanakkor a nappali munkarendű hallgatóknak csak 20,3 százalékát, 
a levelező és esti munkarendűeknek 46,4 százalékát jellemzi alacsony ta-
nulási intenzitás (heti 20 óránál kevesebb tanulási idő), és az előbbieknek 
35,1, az utóbbiaknak csak 10,4 százaléka fordít heti 40 óránál többet a 
tanulással kapcsolatos elfoglaltságokra, vagyis magas intenzitással végzi a 
tanulmányait.

31. ábra. A hallgatók megoszlása a tanulási intenzitás szerint 
munkarendenként; N = 6484 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20,3%

44,6%

35,1%

27,2%

44,2%

28,6%

46,4%

10,4%

43,2%

Nappali munkarend Összes hallgatóLevelező és esti munkarend

A tanulmányokra fordított összes idő nem függ attól, hogy valaki még 
otthon lakik-e: a szüleikkel élő és a nem a szüleikkel élő hallgatók idő-
felhasználása az önálló tanulásra fordított időt tekintve nem különbözik 
egymástól jelentős mértékben, ám ha a szervezett oktatásban való részvé-
telre szánt idő szempontjából vizsgáljuk a hallgatókat, elmondható, hogy 
az otthon élő hallgatók több időt töltenek az órákon. (Ez összefügg azzal, 
hogy – amint fentebb láttuk – a szüleikkel élő hallgatók között nagyobb 
arányban vannak nappali munkarendű képzésben részt vevők.)

32. ábra. A hallgatók szervezett és önálló tanulásra fordított ideje 
lakhatási formánként; Ntanulmányokra fordított idő = 6482;  
Nönálló tanulásra fordított idő = 6033; Nszervezett órákon töltött idő = 6227

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

65,7% 9,1%8,0%4,4% 11,3%

Tanulmányokra fordított idő összesen a szorgalmi időszakban – Nem a szüleikkel élők

16,4% 11,0% 19,7% 9,1%6,2% 13,2% 24,4%

Önálló tanulásra fordított idő összesen a szorgalmi időszakban – Nem a szüleikkel élők

6,3% 15,5% 10,3% 19,6% 11,5%13,6% 23,2%

Önálló tanulásra fordított idő összesen a szorgalmi időszakban – Szüleikkel élők

16,8% 36,0% 11,5%15,7%12,2%4,2%

Szervezett órákra fordított idő összesen a szorgalmi időszakban – Szüleikkel élők

18,4% 36,1% 9,1%14,9%14,1%3,9%

Szervezett órákra fordított idő összesen a szorgalmi időszakban – Nem a szüleikkel élők

Tanulmányokra fordított idő összesen a szorgalmi időszakban – Szüleikkel élők

65,4% 11,5%7,9%4,5% 9,5%

Heti 0 óra
Heti 1–5 óra
Heti 6–10 óra
Heti 11–15 óra
Heti 16–20 óra
Heti több mint 20 óra
Nem válaszolt
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1,8%

2,8%

2,5%

1,2%

2,2%

2,2%

0,7%

2,0%

0,7%

2,2%

3,0%

2,4%

3,1%

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

Összes hallgató
32,6%35,5% 10,9% 12,7%3,0%

Munkarend – Levelező és esti
6,3%3,8%83,5%3,2%

Munkarend – Nappali
43,7%19,3% 14,6% 16,5%3,9%

Életkor – 30 éven felüli
81,9% 3,6%3,3% 7,5%

Életkor – 25–29 éves
25,5%51,1% 9,3% 8,6%3,5%

Életkor – 22–24 éves
35,5%27,4% 14,2% 17,0%3,7%

Életkor – 22 éven aluli
51,3%12,2% 13,8% 17,2%4,3%

Lakhatás – Önállóan él
25,2%52,3% 7,7% 9,7%2,5%

Lakhatás – Kollégiumban él
50,7%10,9% 12,4% 20,0%3,2%

Lakhatás – Szüleivel él
35,5%30,4%3,7% 15,0% 13,6%

Az összes hallgató között jelentős arányban, 32,6 százalékban találunk 
olyanokat, akik egyáltalán nem végeznek fizetett munkát a tanulmányaik 
mellett. Azonban még ennél is többen, 35,5 százaléknyian vannak azok, 
akik egész évben, a félévek közben és a szünetekben egyaránt dolgoznak. 
A hallgatók 12,7 százaléka csak a szünidőben vállal munkát, és 5,2 száza-
lék azok aránya, akik folyamatosan vagy alkalomszerűen, de csak a szor-
galmi időszakban dolgoznak. 10,9 százalék alkalomszerűen vállal munkát 
a tanulmányi szünetekben és a szorgalmi időszakban is. A munkavállalás 
formája az életkorral is változik, és a tanulmányok munkarendjével, va-
lamint a lakhatási formával is összefüggést mutat. A 22 éven aluliaknak 
csupán 12,2 százaléka, a 25-29 éveseknek több mint fele, a 30 éven fe-
lülieknek pedig 81,9 százaléka dolgozik folyamatosan. Míg a legfiatalab-
bak több mint fele egyáltalán nem végez fizetett munkát, a legidősebb 
hallgatók között ezek aránya csupán 7,5 százalék. A nappali munkarendű 
képzésben a hallgatók 19,3 százaléka, a levelező és esti képzésen tanulók 
83,5 százaléka válaszolta, hogy állandó jelleggel, folyamatosan dolgozik. 
A kollégiumban élők közül 29,2 százalék dolgozik az egyetemi félév köz-
ben alkalomszerűen vagy állandóan, a szüleikkel élőknek viszont már 50,9 
százaléka, az önállóan lakóknak pedig 65,1 százaléka.

33. ábra. A hallgatói munkavállalás formája a lakhatás, az életkor  
és a képzés munkarendje szerint;  Nlakhatás = 6910; Nkorcsoport = 6981;  
Nmunkarend = 6981; Nösszes = 7202

A tanulmányi időszakban folyamatosan dolgozik
A tanulmányi időszakban alkalomszerűen dolgozik
A tanulmányi időszakban és a szünidőben folyamatosan dolgozik
A tanulmányi időszakban  és a szünidőben alkalomszerűen dolgozik
Csak a szünidőben dolgozik

Nem dolgozik
Nem válaszolt
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A tanulmányok melletti munkavállalás leggyakoribb indoka a megélhetési 
költségek fedezése, a hallgatók 60,9 százalékánál ez a legjellemzőbb vagy 
az inkább jellemző indok. Nagy arányban, körülbelül 48 százaléknyian 
említették, hogy e nélkül nem engedhetnék meg maguknak a felsőoktatá-
si tanulmányokat. A mások (pl. szülők, gyermekek) eltartása 18,6 száza-
léknál inkább vagy nagyon jelentős oka a munkavégzésnek.

34. ábra. A tanulmányok melletti munkavégzés motivációi;  
N = 3761

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

Munkatapasztalat megszerzéséért dolgozik

23,7% 25,2% 19,4% 11,2% 18,7%

Megélhetési költségei fedezéséért dolgozik

38,7% 22,2% 16,6% 10,6% 10,8%

Enélkül nem tudna a felsőoktatásban tanulni

37,7% 11,0% 10,2% 11,0% 28,1%

Másokat kell anyagilag támogatnia

11,0% 7,6% 11,2% 11,9% 55,7%

35. ábra. A félév közben végzett munka intenzitása a hallgatók 
korcsoportja, lakhatási formája és képzési munkarendje szerint; 
Nkorcsoport = 6829, Nlakhatás = 6899; Nmunkarend = 6897

1 Teljes mértékben jellemző
2
3
4
5 Egyáltalán nem jellemző
Nem válaszolt

Heti 0 óra munkavégzés
Heti 1–20 óra munkavégzés
Heti több mint 20 óra munkavégzés

A félév közben dolgozó hallgatók munkaideje az önálló háztartásban 
élők, a 30 éven felüliek és a részidős hallgatók körében a legmagasabb.  
Körükben a heti 20 óránál többet dolgozók aránya rendre 49,8, 80 és 
82,7 százalék. A szüleikkel élők, a kollégisták, a nappali munkarendű kép-
zések hallgatói és a 25 éven aluliak között az egyáltalán nem dolgozók 
vannak többségben.

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

Életkor – 22 éven aluli

70,1% 20,9% 9,0%

Lakhatás – Önállóan él

35,9% 14,4% 49,8%

Lakhatás – Kollégiumban él

71,9% 18,3% 9,7%

50,9% 23,3% 25,8%

Lakhatás – Szüleivel él

Életkor – 25–29 éves

35,1% 14,5% 50,4%

Munkarend – Nappali

61,7% 22,6% 15,7%

Életkor – 22–24 éves

54,0% 23,0% 23,0%

Életkor – 30 éven felüli

10,9% 9,1% 80,0%

Munkarend – Levelező és esti

10,5% 6,8% 82,7%

Munkarend – Összes hallgató

48,0% 18,4% 33,6%

Nem dolgozik
Nem válaszolt
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Az összes hallgató fele vélte úgy, hogy a munkája szorosan vagy nagyon szo-
rosan kapcsolódik a tanulmányaihoz. A különböző képzési szinteken tanu-
lók között azonban nagyobb különbség figyelhető meg: a legtöbben, 64,5 
százalékban a mesterképzések hallgatói közül vélekedtek így, a legkeveseb-
ben, 40,1 százalékban pedig a felsőoktatási szakképzésen tanulók közül.  
De az osztatlan mesterképzésen tanulóknak is csak 45,3 százaléka ta-
lált olyan munkát, amely valamennyire kapcsolódik a tanulmányaihoz.  
A tanulmányokhoz való legrosszabb illeszkedést a felsőoktatási szakkép-
zéses tanulmányaik mellett dolgozó hallgatóknál látjuk, több mint felük 
munkája egyáltalán nem kapcsolódik a képzésükhöz.

36. ábra. A hallgatói munka illeszkedése a tanulmányokhoz képzési 
szintenként a dolgozó hallgatók körében; N = 3700 

A tanulmányok közben végzett munka sok hallgató esetében jelentősen 
csökkenti a tanulmányokra fordítható időt. A nem dolgozó hallgatók 
43,7 százaléka heti 20–40 óra közötti, 42,5 százaléka heti 40 óránál is 
több időt szán a tanulmányokkal kapcsolatos elfoglaltságaira. A félév 
közben (is) dolgozó hallgatók közül a legfeljebb 20 órát dolgozók több 
mint fele közepes intenzitással, egynegyede nagy intenzitással foglalkozik 
a tanulmányaival. A heti 20 órát meghaladó időtartamban dolgozóknak 
ugyanakkor csupán 9,6 százaléka tanul heti 40 óránál többet, 48,5 száza-
lékuk pedig 20 óránál kevesebb időt szán hetente a tanulásra.

37. ábra. A hallgatói munka és a tanulmányi intenzitás 
összefüggése; N = 6342

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

Felsőoktatási szakképzés [ISCED 5]

23,7% 16,4% 8,5% 10,7% 40,7%

Mesterképzés [ISCED 7]

43,9% 20,7% 14,7%7,8%13,0%

Alapképzés [ISCED 6]

31,2% 15,8% 13,7% 10,8% 28,5%

Osztatlan mesterképzés [ISCED 7]

28,7% 16,7% 12,8% 7,4% 34,5%

Összes hallgató

33,5% 13,2%17,0% 9,9% 26,4%

1 Tanulmányokhoz nagyon szorosan kapcsolódó munka
2
3
4
5 Tanulmányokhoz egyáltalán nem kapcsolódó munka

Alacsony tanulmányi intenzitás
Közepes tanulmányi intenzitás
Magas tanulmányi intenzitás

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

Heti 1–20 óra munkavégzés
23,9% 51,1% 25,0%

Heti 0 óra munkavégzés

13,8% 43,7% 42,5%

Heti több mint 20 óra munkavégzés

48,5% 41,9% 9,6%

Összes hallgató

27,2% 44,5% 28,4%
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2,2%2,3%

1,5%
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A család/partner támogatása
Állami támogatás
Saját kereset
Egyéb források
Külföldi támogatás

Hallgatói bevételek
Az EUROSTUDENT VI adatai alapján a hallgatók teljes mintára vo-
natkoztatott havi átlagos összbevétele 150 818 Ft, a szülőkkel együtt élő 
hallgatók körében 127 104 Ft, a nem szüleikkel élő hallgatók esetében pe-
dig 163 590 Ft. Mind a szüleikkel együtt élő, mind a szüleiktől külön élő 
hallgatók körében számottevően különbözik a havi átlagos összbevétel a 
munkarend, illetve a tanulmányokkal párhuzamos hallgatói munkavégzés 
szempontjából, így az összbevétel források szerinti megoszlását e háttér-
változók kategóriái mentén mutatjuk be. A nem a szüleikkel élő hallga-
tók bevételei magasabbak a szüleikkel élőkéihez képest, és ez a különb-
ség munkarendenként, illetve a hallgatói munkavégzés alapján is fennáll. 
Jellemző az is, hogy az esti, illetve levelező munkarendű, illetve dolgozó 
hallgatók bevételei magasabbak, mint a nappali munkarenden tanulóké, 
illetve a tanulmányaik mellett munkát nem vállalóké.

1. táblázat. Átlagos havi összjövedelem a szülőkkel való együttélés, 
a munkarend és a hallgatói munkavégzés szerint

Szüleikkel élő hallgatók Nem a szüleikkel élő hallgatók

Átlag (Ft) N Szórás Átlag (Ft) N Szórás

Munkarend Nappali  
munkarend

115188 1712 81062 133955 2807 84440

Levelező/esti 
munkarend

179856 387 98113 239884 1090 106727

Összes hallgató 127104 2099 88083 163590 3897 102864

Hallgatói 
munkavégzés

Nem dolgozó 
hallgatók

101472 964 73627 122871 1794 78478

Dolgozó  
hallgatók

150202 1090 93979 199110 2029 108209

Összes hallgató 127335 2054 88429 163338 3822 102716

A szüleikkel élő, illetve a nem a szüleikkel élő hallgatók bevételi forrásainak 
szerkezete lényegében azonos. Mindkét csoport esetében a legjelentősebb 
forrás a bevételek lényegében felét biztosító családi vagy partnertől kapott 
támogatás. Saját keresetből a bevételek több mint 30 százaléka származik. 

Az állami támogatás, illetve egyéb források a hallgatók bevételeinek keve-
sebb mint 15 százalékát teszik ki. Ha munkarendenként, illetve a hallgatói 
munkavégzés szerint vizsgáljuk meg a bevételek szerkezetét a szüleikkel, 
illetve a nem a szüleikkel élő hallgatók körében, mindkét csoportban ha-
sonló képet kapunk – a bevételek szerkezetét tehát nem befolyásolja a szü-
lőkkel való együttélés. A nappali munkarendű hallgatók esetében – akár a 
szüleikkel élnek, akár nem – az egész mintára vonatkozó arányhoz képest 
még jelentősebb, 58,9, illetve 61 százalékos a családtól vagy partnertől 
származó bevételek aránya. Az esti, illetve levelező munkarendű hallgatók 
körében viszont a legfőbb bevételi forrást a saját kereset jelenti, a szü-
leikkel élők esetében 69,3, a nem a szüleikkel élők esetében pedig 72,7 
százalékos részaránnyal.

38. ábra. Jövedelemforrások a szülőkkel való együttélés és a 
munkarend szerint (százalékos megoszlás);   
Nszüleikkel élő, nappali munkarendű hallgatók = 1712;  
Nszüleikkel élő, esti/levelező munkarendű hallgatók = 387;  
Nnem a szüleikkel élő, nappali munkarendű hallgatók = 2807;  
Nnem a szüleikkel élő, esti/levelező munkarendű hallgatók = 1090

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

Nappali munkarend – Nem a szüleikkel élő hallgatók

61,0% 19,7% 16,9%

Nappali munkarend – Szüleikkel élő hallgatók

58,9% 17,1% 22,6%

Levelező és esti munkarend – Szüleikkel élő hallgatók

26,0% 69,3%

Levelező és esti munkarend – Nem a szüleikkel élő hallgatók

20,1% 72,7% 5,6%
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Ugyanez figyelhető meg a hallgatói munkavégzés terén. A nem dolgozó, 
szüleikkel együtt élő hallgatók bevételeinek 71,6, a szüleiktől külön élők 
forrásainak pedig 72,3 százaléka származik a családtól vagy a partnertől. 
A dolgozó hallgatók legfontosabb forrása a saját kereset, a szüleikkel élők 
esetén 52,6, a nem a szüleikkel élők körében 57,8 százalékos aránnyal.

39. ábra. Jövedelemforrások a szülőkkel való együttélés  
és hallgatói munkavégzés szerint (százalékos megoszlás);  
Nszüleikkel élő, dolgozó hallgatók = 1090; Nszüleikkel élő, nem dolgozó hallgatók = 964;  
Nnem a szüleikkel élő, dolgozó hallgatók = 2029; Nnem a szüleikkel élő, nem dolgozó hallgatók = 1794

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

Nem dolgozó hallgatók – Nem a szüleikkel élő hallgatók

72,3% 21,5% 3,2%

Nem dolgozó hallgatók – Szüleikkel élő hallgatók

71,6% 21,0% 5,5%

Dolgozó hallgatók – Szüleikkel élő hallgatók

8,8%37,2% 52,6%

Dolgozó hallgatók – Nem a szüleikkel élő hallgatók

30,0% 8,7% 57,8% 3,2%

A család/partner támogatása
Állami támogatás
Saját kereset
Egyéb források
Külföldi támogatás

Függés a családtól
Függés a saját keresettől
Függés az állami támogatástól
Függés egyéb forrásoktól

A források szerkezetét tehát nem a szülőkkel való együttélés határozza 
meg, ugyanakkor mind a munkarend, mind a hallgatói munkavégzés sze-
rint jelentős különbségek mutatkoznak. A tendencia életkori hatással, il-
letve a munkavégzés intenzitásával is magyarázható: egyrészt az esti, illetve 
levelező munkarendben tanuló hallgatók jellemzően idősebbek, másrészt 
tanulmányaik mellett döntő többségük intenzíven dolgozik.

A hallgatók különböző forrásoktól való függését4 több szempontból vizs-
gálhatjuk. A szülőkkel való együttélés és a nem szerint nincsenek számot-
tevő különbségek a hallgatók forrástípusoktól való függése szempontjá-
ból. Ugyanakkor az életkor növekedésével egyre nagyobb a jelentősége a 
saját keresetnek a többi forrástípussal szemben. A felsőfokú végzettségű 
szülőkkel rendelkező hallgatók 59,5 százaléka számára a családtól szárma-
zó bevételek jelentik a fő forrást, míg az összes többi bevételtípus esetében 
(saját kereset, állami támogatás, egyéb bevételek) a nem felsőfokú végzett-
ségű szülőkkel rendelkező hallgatók függésének mértéke a nagyobb.

40. ábra. A hallgatók forrástípusoktól való függése a szülők 
végzettsége szerint; N = 5957

4  A hallgatót akkor tekintettük egy forrástól függőnek, ha bevételeinek legalább  
50 százaléka az adott forrásból származik.

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

A szülők végzettsége: legfeljebb középfokú (ISCED 0–4)

39,6%42,4% 10,8% 7,3%

A szülők végzettsége: felsőfokú (ISCED 5–8)

59,5% 26,2% 7,2%7,2%

Összes hallgató

51,7% 32,2% 8,8% 7,2%
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Függés a családtól
Függés a saját keresettől
Függés az állami támogatástól
Függés egyéb forrásoktól

Minél magasabb státuszú családból származnak a hallgatók, annál inkább 
jellemző, hogy fő bevételi forrásukat a család biztosítja, míg az alacso-
nyabb státuszú családból származók számára nagyobb a saját kereset, az 
állami támogatás, illetve egyéb források jelentősége.

41. ábra. A hallgatók forrástípusoktól való függése a családi anyagi 
háttér szerint; N = 5951

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

Átlagos

49,5% 34,7% 9,1% 6,6%

Átlagosnál rosszabb

37,3%37,5% 16,6% 8,5%

Átlagosnál jobb

63,5% 25,8% 7,1%3,6%

Összes hallgató

51,7% 32,2% 7,2%8,9%

Hallgatói kiadások
A hallgatók összességében havonta átlagosan 118 770 Ft-ot fordítanak költ-
ségeik fedezésére, aminek nagy része (105 196 Ft) megélhetési költség, a 
tanulmányi költségek 13 574 Ft-ot tesznek ki. Megállapítható, hogy meg-
élhetési költségekre a nem a szüleikkel élő hallgatók költenek lényegesen 
többet, míg a szüleikkel együtt élőknek a tanulmányi kiadásai magasabbak.

2. táblázat. Átlagos havi megélhetési és tanulmányi költségek a 
szülőkkel való együttélés szerint

Megélhetési  
költségek  

(önállóan/mások 
által finanszírozott 

egyaránt)

Tanulmányi 
költségek  

(önállóan/mások 
által finanszírozott 

egyaránt)

Összes költség 
(önállóan/mások 

által finanszírozott 
egyaránt)

Szüleikkel élő 
hallgatók

Átlag (Ft) 76630 14383 91013

N 2169 2169 2169

Szórás 59094 23868 65858

Nem a szüleikkel 
élő hallgatók

Átlag (Ft) 120485 13140 133625

N 4052 4052 4052

Szórás 87954 24493 96437

Összes hallgató Átlag (Ft) 105196 13574 118770

N 6221 6221 6221

Szórás 81808 24282 89338

A szüleikkel élő és a nem a szüleikkel élő hallgatók között a legnagyobb 
különbség a lakhatási költségekben jelentkezik: míg a szüleikkel élő hall-
gatók esetén ez csupán a megélhetési költségek 20,9 százalékát teszi ki, 
a nem a szüleikkel élő hallgatók esetén 34,6 százalékot. Szintén némileg 
többet költenek a nem a szüleikkel élő hallgatók gyermeknevelésre (1,7 
százalék – a szüleikkel élők esetében ez a költségtípus csupán 0,3 szá-
zalékot tesz ki), adósság törlesztésére (2,3, illetve 1,5 százalék). A többi 
költségnemre viszont arányaiban többet fordítanak a szüleikkel élők, bár 
lényegesebb különbség kizárólag a szabadidős költségek (a szüleikkel élők 
esetén 13,3, a nem a szüleikkel élők esetén 8,1 százalék), valamint az egyéb 
megélhetési költségek (12,8, illetve 8,3 százalék) esetén tapasztalható.
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42. ábra. Átlagos havi megélhetési költségek a szülőkkel való 
együttélés szerint (százalékos megoszlás); Nszüleivel élő hallgató = 2169; 
Nnem a szüleivel élő hallgató = 4052

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

Szüleikkel élő hallgatók

11,7% 7,7%20,9% 28,7% 13,3% 12,8%

9,1% 5,4%34,6% 28,2% 8,1% 8,3%

Nem a szüleikkel élő hallgatók

9,8% 6,0%31,1% 28,3% 9,5%9,5%

Összes hallgató

A pénzügyi nehézségek tapasztalata nemenként különböző: a nőket na-
gyobb mértékben sújtják súlyos pénzügyi nehézségek, a férfiak kevésbé 
küzdenek ezzel a problémával.

Lakhatás
Élelmiszer
Közlekedés
Kommunikáció
Egészség
Gyermeknevelés
Adósság törlesztése
Szabadidős költségek
Egyéb költségek

1 Nagyon súlyos pénzügyi nehézségek
2
3
4
5 Egyáltalán nincsenek pénzügyi nehézségek

43. ábra. A pénzügyi nehézségek tapasztalata nemek szerint;  
N = 6970

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

Nő

7,1% 18,0% 32,8% 23,8% 18,4%

Férfi

13,3%6,2% 27,9% 25,9% 26,6%

Összes hallgató

6,7% 15,8% 30,5% 24,8% 22,2%

A felsőfokú végzettségű szülőkkel élő hallgatók körében némileg kevés-
bé tapasztalhatók pénzügyi nehézségek, mint a diplomás szüleikkel nem 
együtt élő hallgatók körében. Azonban ha a hallgató szülei nem diplo-
mások, akkor a szülőkkel való együttélés és a pénzügyi nehézségek között 
nincs összefüggés.

3,1%

2,4%

2,2%

1,5%

2,1%

2,3%

0,3%

1,3%

1,7%
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1 Nagyon súlyos pénzügyi nehézségek
2
3
4
5 Egyáltalán nincsenek pénzügyi nehézségek

1 Nagyon súlyos pénzügyi nehézségek
2
3
4
5 Egyáltalán nincsenek pénzügyi nehézségek

44. ábra. A pénzügyi nehézségek tapasztalata a szülőkkel való 
együttélés és a szülők végzettsége szerint; N = 6909

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

A szülők végzettsége: legfeljebb középfokú (ISCED 0–4) – Szüleikkel élő hallgatók

32,9% 24,6% 16,5%7,8% 18,3%

A szülők végzettsége: legfeljebb középfokú (ISCED 0–4) – Nem a szüleikkel élő hallgatók

34,1% 21,4% 15,9%9,0% 19,5%

A szülők végzettsége: legfeljebb középfokú (ISCED 0–4) – Összes hallgató

33,7% 22,5% 16,1%8,6% 19,1%

A szülők végzettsége: felsőfokú (ISCED 5–8) – Szüleikkel élő hallgatók

24,5% 26,4% 31,3%13,4%4,4%

A szülők végzettsége: felsőfokú (ISCED 5–8) – Nem a szüleikkel élő hallgatók

29,7% 27,1% 24,8%12,8%5,6%

A szülők végzettsége: felsőfokú (ISCED 5–8) – Összes hallgató

27,7% 26,8% 27,4%13,0%5,1%

A családi anyagi háttér összefügg a hallgatói életút során tapasztalt pénz-
ügyi nehézségekkel. Az eredmények alapján minél magasabb státuszú 
családból származik a hallgató, annál kevésbé valószínű, hogy pénzügyi 
nehézségeket tapasztalna.

45. ábra. A pénzügyi nehézségek tapasztalata a családi anyagi 
háttér szerint; N = 6901

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

Átlagosnál rosszabb

27,1% 15,0% 8,2%18,7% 31,0%

Átlagos

38,4% 25,0% 16,%14,7%

Átlagosnál jobb

22,0% 30,6% 37,7%8,1%

Összes hallgató

30,5% 24,9% 22,1%15,8%6,7%

5,2%

1,5%
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A diákhitel felvétele nem függ attól, hogy a hallgató a szüleivel él-e, vagy 
önállóan, sem a szülők iskolai végzettségétől. Ugyanakkor minél alacso-
nyabb a család anyagi státusza, annál jellemzőbb, hogy a hallgató diákhi-
telt vesz fel tanulmányai idején.

46. ábra. Diákhitel igénybevétele a családi anyagi háttér szerint;  
N = 6895

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

Átlagosnál rosszabb

79,2%20,8%

Átlagos

87,1%12,9%

Átlagosnál jobb

8,8% 91,2%

Összes hallgató

86,9%13,1%

Módszertan
Az EUROSTUDENT VI nemzetközi adatfelvétel keretében a 2015/2016-
os tanév második félévében aktív jogviszonnyal rendelkező, felsőoktatási 
szakképzésben, alap-, mester-, hagyományos főiskolai és hagyományos 
egyetemi képzésben, illetve osztatlan mesterképzésben vagy egységes 
osztatlan képzésben tanuló hallgatókra vonatkozóan gyűjtöttünk adato-
kat. A 64 felsőoktatási intézményt magába foglaló alapsokaságból réteg-
zett klaszteres mintavétel segítségével választottuk ki a kutatásban részt 
vevő intézményeket a Hrubos Ildikó által kidolgozott intézménytipoló-
gia5  alapján. A kizárólag egyházi képzéseket kínáló egyházi intézménye-
ket, illetve a külföldi intézményeket nem szerepeltettük a mintavételben.  
Az intézmények kiválasztása során arra törekedtünk, hogy a minta hall-
gatói létszáma intézménytípusonként az alapsokasági arányokat tükrözze. 
A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai alapján a teljes min-
tanagyság 181 615 fő volt. Összesen 8168 kérdőív érkezett be, ami 4,5 
százalékos válaszadási arányt jelent. A nemzetközi kutatási konzorcium 
módszertani útmutatója alapján elvégzett adattisztítást, illetve a Felsőok-
tatási Információs Rendszer hallgatói adatai alapján nem, korcsoport, in-
tézménytípus, képzési szint, illetve képzési terület szerinti súlyozást köve-
tően létrejött adatbázis 7202 válaszadó adatait tartalmazza.
A szövegben közölt, valamint a táblázatokban és az ábrákon szereplő szá-
zalékos arányokat egy tizedesjegy pontosságig közöljük. A szükséges ke-
rekítések miatt így szórványosan előfordulhat, hogy az értékek összegzése 
nem pontosan 100,0 százalékot eredményez, hanem annál 0,1–0,3 száza-
lékponttal több vagy kevesebb.

5 A tipológia alapja: Hrubos Ildikó: Intézményi sokféleség a felsőoktatásban. In: Hrubos Ildikó (szerk.): 
Műhelytanulmányok. A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. 
Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi menedzsment. (NFKK Füzetek 8.) Budapest: Budapesti 
Corvinus Egyetem, 2011, 9–30.

Igénybe vesz diákhitelt 
Nem vesz igénybe diákhitelt
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