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Bevezető

1 Az EUROSTUDENT kutatás célkitűzéseit, a kutatási folyamat formálódását és a résztvevők körének alakulását az egymást követő adatfelvételi 
hullámokban röviden ismertettük a megelőző (VI-os) hullám tanulmánykötetében: Hámori Ádám (szerk.): Erőforrások, eredmények és élmények 
a felsőoktatásban: Az EUROSTUDENT VI nemzetközi hallgatói kutatás magyarországi eredményei. Budapest: Oktatási Hivatal, 2018.
2 Hámori Ádám: EUROSTUDENT VII gyorsjelentés: A felsőoktatási hallgatók jellemzői Magyarországon. Budapest: Oktatási Hivatal, 2021.

Az EUROSTUDENT nemzetközi felsőoktatási hallgatói 
kérdőíves kutatás az Európai Felsőoktatási Térség egyik 
legfontosabb nagymintás kutatása, amely immár több 
mint két évtizede szolgáltat adatokat a felsőoktatás-
ban tanulók életkörülményeiről, tanulási jellemzőiről és  
a felsőoktatási intézményrendszer működéséről a részt 
vevő országokban. A kutatás jelentőségét mutatja, hogy 
a felsőoktatás szociális dimenzióját súlyponti területe-
ként meghatározó Bologna-folyamat nyomon követé-
sének egyik kiemelt eszközévé vált az utóbbi években. 
Az országok némileg változó, de egyre bővülő körének 
részvételével háromévenként ismétlődő adatfelvétel 
kivételesen gazdag információbázis, melyből jól kirajzo-
lódnak az egyes országok felsőoktatásának hasonló és 
különböző vonásai, elősegítve a fejlődést, az egymástól 
való tanulást, a nemzetköziesítést és az oktatási rend-
szerek átjárhatóságát.1 

A nemzetközi összehasonlítás mellett a kutatás a hazai 
felsőoktatási ágazat és a szakpolitikai döntéshozatal szá-
mára is egyedülálló adatforrás, mely nagyszámú hallgató 
véleménye által teszi vizsgálhatóvá az intézmények műkö-
dését, a képzések minőségének alakulását és a hallgatói 
közösség számos jellemzőjét a lakhatási körülményektől 
a bevételeken és kiadásokon át a jövőbeni várakozásokig 
és továbbtanulási tervekig. Így szinte pótolhatatlan esz-
köz az intézményfejlesztési tervek kialakítása, a hallgatói 
szolgáltatások fejlesztése, az intézményi minőségbizto-
sítási rendszerek működtetése vagy magasabb szinten  
a finanszírozási és a hallgatói támogatási rendszerek ala-
kítása vagy a képzésfejlesztés támogatásában.

A kutatásra az Európai Felsőoktatási Térségben a he-
tedik, Magyarországon pedig a harmadik alkalommal ke-
rült sor. Ebben a hullámban 25 ország – Albánia, Ausztria, 
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Grúzia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lit-
vánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Svájc, Svéd-
ország, Szlovénia és Törökország – vett részt.

Az EUROSTUDENT VII-es hulláma sajátos abból  
a szem pont ból, hogy a legtöbb országban abban a tanév-
ben valósult meg, amely megelőzte a COVID-világjárvány 
és a miatta elrendelt korlátozások időszakát. E korlátozá-
sok közvetlenül érintették a felsőoktatás ágazatát és így 
az EUROSTUDENT kutatást is. Több részt vevő országban 
az adatgyűjtés csak később, már a járvány időszakában 
történt: Franciaország, Olaszország, Svájc és Törökország 
felsőoktatási hallgatóinak körében 2020 első felében, 
Portugáliában és Romániában pedig 2020 második felé-

ben zajlott a lekérdezés. Legkésőbb, 2021 tavaszán Albá-
niában és Németországban került sor az adatfelvételre.

Az adatfelvételre a részt vevő országok közül Auszt-
ria, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Grúzia, 
Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Litvánia, 
Luxemburg, Málta, Norvégia, Svédország és Szlové-
nia mellett Magyarországon is még 2019 tavaszán sor 
került. Bár a 2018/19-es tanév második (tavaszi) sze-
meszterében végzett adatgyűjtés lebonyolítását a jár-
ványügyi veszélyhelyzet nálunk így nem befolyásolta,  
az adatfeldolgozást és az eredmények közzétételét  
a felmerülő szervezési nehézségek némiképp késleltet-
ték. A most megjelenő eredmények egyfajta pillanatfel-
vételként tekinthetők a világjárvány előtti utolsó, ren-
des körülmények között lezajló felsőoktatási tanévről,  
az akkori hallgatói tapasztalatokról. Izgalmas kérdés, 
hogy a tervek szerint 2022-ben aktuális EUROSTUDENT 8 
kutatásra milyen körülmények között kerülhet sor, és 
hogy a járványhelyzet milyen változásokat okoz addigra 
a felsőoktatás működésében, valamint a hallgatói popu-
láció összetételében, körülményeiben és tapasztalatai-
ban (például azáltal, hogy a jelenléti oktatás alternatívá-
ja lett az annak megfelelő, zárt rendszerű elektronikus 
távoktatás, mely lehetőség várhatóan a járványhelyzet 
után is megmarad). Nem mellékes az sem, hogy vára-
kozásaink szerint az addig eltelt három évben bizonyos 
mértékig az ágazaton belül lezajlott változások (többek 
között a felsőoktatási modellváltás, intézményi struktu-
rális átalakulások, új hazai intézmények létrejötte, újabb 
nemzetközi intézmények esetleges megjelenése, gaz-
dasági, demográfiai és esetleg technológiai változások 
stb.) hatása is vizsgálható lesz.

A 2019-es adatok első gyors feldolgozásából származó 
eredményeket az EUROSTUDENT VII gyorsjelentésében 
nemrégiben tettük közzé.2 A gyorsjelentésben a legfon-
tosabb indikátoroknak a főbb képzési jellemzők (képzési 
szint, munkarend, képzési terület) szerinti vizsgálatát te-
kintettük elsődlegesnek. Jelen kötetben további, részle-
tesebb adatok alapján kívánjuk megismertetni a kutatás 
eredményeit a szakpolitikai döntéshozókkal, a felsőok-
tatási intézményi vezetőkkel és munkatársakkal és ter-
mészetesen a szélesebb, a felsőoktatás aktuális kérdései 
iránt érdeklődő szakmai közönséggel. Annak érdekében, 
hogy számításba vegyük a hazai felsőoktatás intézményi 
sokféleségét, és érzékeltessük összefüggését a hallgatói 
jellemzőkkel, egyes intézményi csoportokat összevetve 
mutatjuk be a hallgatók szociális és tanulmányi sajátos-
ságait legjellemzőbb módon megjelenítő indikátorokat.
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Bevezető

Az intézményi csoportok kialakításának szempontjait 
és módszerét kötetünk első, módszertani fejezetének 
keretes írásában mutatjuk be; a fejezet többi részében 
adunk információt a mintavétel, az adatgyűjtés és  -tisz-
títás, valamint az adatok súlyozásának menetéről.

Kötetünk második fejezetében bemutatjuk a kutatá-
si mintát a főbb demográfiai és képzési alapjellemzők 
(nem, kor, állampolgárság, gyermeknevelés, valamint 
képzési szint, képzési terület, munkarend és finanszírozá-
si forma) segítségével. E fejezet célja, hogy átfogó képet 
adjon a vizsgált intézményi csoportok összetételéről. Jól-
lehet a mintavétel és általában a kérdőíves kutatás sajá-
tosságaiból adódóan egyes mutatók értékei csak közelítő 
jellegűek (bár egyes alapjellemzők a populációs adatok-
nak köszönhetően a súlyozáshoz használt változók között 
is szerepeltek), és más adatforrásokból (így például a Fel-
sőoktatási Információs Rendszer adataiból) pontosab ban 
megismerhetők, mégis fontosnak tartjuk a közlésüket. 
Hiszen egyrészt a hallgatói létszámadatok a megfelelő 
bontásban értelemszerűen nem állhatnak valamennyi 
olvasó rendelkezésére, másrészt a közölt elemzések se-
gíthetnek a további fejezetek eredményeinek értelmezé-
sében. E fejezetben térünk ki egy rövid keretes elemzés 
erejéig a fogyatékossággal élő hallgatók sajátosságaira is.

Az EUROSTUDENT kutatásokban a hallgatók családi és 
pénzügyi háttere a szociális helyzet két legfontosabb mu-
tatója, és a korábbi kutatások tanúsága szerint valameny-
nyi országban összefüggésben áll a hallgatók felsőokta-
tási bejutási és bennmaradási esélyeivel – nem véletlen, 
hogy a Bologna-folyamat és a magyarországi felsőoktatási 
stratégiai tervezés is hangsúlyosan foglalkozik ezzel a kér-
déskörrel. A hallgatók és családjuk pénzügyi helyzetének 
szubjektív értékelése, valamint a szülők iskolai végzettsé-
ge került ezért kötetünk harmadik fejezetének fókuszába. 
A további elemzések céljából statisztikai eszközökkel cso-
portosítottuk a válaszadókat pénzügyi helyzetük értéke-
lése alapján, a további fejezetekben pedig e csoportosí-
tásra is támaszkodtunk a hallgatók tanulmányi, lakhatási, 
munkavállalási, pénzügyi, mobilitási és továbbtanulási 
jellemzőinek vizsgálata során. E csoportosítás módszerét 
a fejezet rövid keretes írása mutatja be.

A legtöbb hallgató a vizsgált országokban, így Magyar-
országon is egy tipikusnak mondható képzési utat jár be: 
tizenévesen befejezi középfokú tanulmányait, és közvet-
lenül az érettségi megszerzése után vagy nem sokkal azt 
követően megkezdi felsőfokú képzését is. Mások azon-
ban később, akár hosszabb-rövidebb munkaerőpiaci pá-
lyafutást követően vagy éppen annak részeként idősebb 

korban lépnek be vagy térnek vissza a felsőoktatásba.  
E különböző bejutási utak feltárását célozza a kötet ne-
gyedik fejezete, melyben nemcsak azt vizsgáljuk, hogy 
bizonyos képzési vagy intézményi sajátosságok összefüg-
gésben állnak-e az atipikus belépési utakkal, hanem arra 
is kitérünk, hogy ennek milyen szociális meghatározott-
sága következtethető ki az adatokból.

A hallgatók tanulmányi tapasztalatai kerülnek a vizs-
gálat fókuszába a kötet ötödik fejezetében, külön keretes 
írásban mutatva be a mesterképzésre járók véleményét. 
Az intézménnyel, az oktatókkal és magával a képzéssel 
való elégedettségük mellett a válaszadók a hallgatói szol-
gáltatásokkal kapcsolatos értékelésükről is beszámoltak, 
ami a felsőoktatási intézmények és más ágazati szerep-
lők számára is feltárhatja a legeredményesebb és a leg-
inkább fejlesztésre szoruló területeket.

A hatodik fejezetben a hallgatók lakhatási körülmé-
nyeit, a hetedikben pedig munkavállalási jellemzőiket 
és időfelhasználásukat tekintjük át. A nyolcadik fejezet 
a hallgatók pénzügyi helyzetével, bevételeivel és kiadá-
saival foglalkozik. Ezekben a fejezetekben is kiemelten, 
keretes írásban foglalkozunk a pénzügyi szempontból 
hátrányos helyzetűnek tekinthető hallgatókkal.

A kilencedik rész ismét a Bologna-folyamat és a ha-
zai felsőoktatási fejlesztési stratégia egyik hangsúlyos 
területével, a nemzetköziesítéssel, azon belül is a nem-
zetközi tanulmányi mobilitási programokban való részvé-
tellel foglalkozik. Ebben áttekintjük a hallgatók korábban 
szerzett külföldi tanulmányi tapasztalatait, illetve ez irá-
nyú jövőbeni terveiket. E részben is kitérünk arra, hogy  
a pénzügyi nehézségekkel küzdő hallgatók e szempont-
ból különböznek-e a többiektől. A kötet utolsó, tizedik 
fejezete a képzés befejezésével kapcsolatos és a végzés 
utáni várakozásokat mutatja be, beleértve a későbbi el-
helyezkedési esélyekkel kapcsolatos vélekedést és a to-
vábbtanulási terveket. 

Bár törekszünk a minél informatívabb, a felsőoktatási 
szektor valamennyi területén tevékenykedő kollégák mi-
nél szélesebb köre számára hasznos elemzésekre, a mos-
tani, a korábbi gyorsjelentésnél átfogóbb kiadvány sem 
fedheti le az összes, vizsgálatra érdemes témakört. Ezért 
amellett, hogy szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánla-
ni további tervezett tematikus kiadványainkat, köztük  
a Felsőoktatási Elemzési Jelentések folyóiratot, melyben 
rendszeresen közzéteszünk EUROSTUDENT-adatokat is, 
arra biztatjuk az érdeklődőket, hogy elemzési igénye-
ikkel, kérdéseikkel forduljanak a Felsőoktatási Elemzési 
Főosztály munkatársaihoz.
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1. Az EUROSTUDENT VII magyarországi  
adatfelvételének módszertana

1 A kutatás lebonyolítását Goldfárthné Veres Edit, a Felsőoktatási Elemzési Főosztály vezetője szakmai vezetőként, Hámori Ádám vezető kuta-
tóként irányította. A szakmai megvalósításban Harkányi Ádám Máté, Iharosi Tamás, Keresztszeghy Fruzsina, Sági Matild, Seli Júlia, Szemerszki 
Marianna és Székács-Román Ildikó, a Felsőoktatási Elemzési Főosztály munkatársai, Hosznyák András IT üzleti elemző, valamint a Felsőoktatási 
Információs Rendszer Osztály munkatársai működtek közre. A szervezési feladatok sikerességét a Projektmenedzsment Főosztály és a Beszerzési 
és Jogi Osztály számos munkatársa mellett Previákné Mázsári Ágnes adatvédelmi tisztviselő támogatta.

Az EUROSTUDENT kutatási gyakorlatában a nemzeti 
adatgyűjtés megszervezését az adott ország felsőoktatá-
sért felelős kormányzati szerve végzi (ha nem rendelke-
zik az ehhez szükséges szervezeti háttérrel és szakértői 
erőforrással, akkor közvélemény-kutatás lebonyolítására 
képes külső partner bevonásával). A nemzetközi kuta-
tási konzorcium nyújtja ehhez a módszertani és a mi-
nőségbiztosítási hátteret, vagyis előzetesen – részben  
a partnerországok kutatócsoportjainak bevonásával – ki-
dolgozza a közös, sztenderd kérdőívet, és folyamatosan 
monitorozza a fordítását, adaptálását a nemzeti adott-
ságokhoz, feltöltését egy online kérdőíves rendszerbe, 
valamint nyomon követi a mintavételt és a beérkezett 
adatok tisztítását, a sztenderd kutatási adatbázis kiala-
kítását. Magyarországon az EUROSTUDENT VII adatfelvé-
telét – a megelőző, VI-os hullámhoz hasonlóan – az Okta-
tási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya végezte.1

Az adatgyűjtés online kérdőíves módszerrel történt,  
az EvaSys kérdőíves program alkalmazásával. Az oktatá-
sért felelős miniszter elrendelése alapján az Oktatási Hi-
vatal választotta ki a mintába kerülő hallgatókat, és hívta 
meg őket e-mailben a kutatásba.

A felmérés alapsokaságát a Felsőoktatási Információs 
Rendszer (FIR) adatai alapján a 2018/19-es tanév tavaszi 
szemeszterében legalább egy nem lezárt alap-, mester-, 
osztatlan vagy felsőoktatási szakképzést végző, 2019. má-
jus elején aktív hallgatói jogviszonyú hallgatók alkották, 
összesen 245 532 fő. Közülük azok kerülhettek a minta-
vételi keretbe, akiknek volt a FIR-ben regisztrált érvényes 
e-mail-címük, vagyis 219 151 fő. (Jellemzően a képzé-
süket több évvel korábban megkezdő hallgatók körében 
volt alacsonyabb a kapcsolati adat kitöltöttsége.) A min-
tavételi keretből – az adott kar vagy kari tagozódás nélküli 
intézmény aktív hallgatói létszámához viszonyítva – egy 
20%-os véletlen mintát és egy 20%-os véletlen pótmin-
tát vettünk. Azon intézmények esetében, amelyekben  
az elérhető kapcsolati adattal rendelkező hallgatók száma 
ezt szükségessé tette (mert az e-mail-címek kitöltöttsé-
gének aránya alacsonyabb volt 40%-nál), valamennyi, 
FIR-ben tárolt e-mail-címmel rendelkező hallgatót meg-
hívtuk a válaszadásra. Teljes körű meghívásra került sor 
azon kisebb hallgatói létszámú intézmények esetében is, 
amelyekben a FIR-ben nyilvántartott e-mail-címmel ren-
delkező aktív hallgatók száma kevesebb volt, mint 250 fő 
(függetlenül az adatmező kitöltöttségének arányától).

Azon hallgatók esetében, akik a mintavétel időpont-
jában több képzést is folytattak párhuzamosan, aktív 
státuszban (akár különböző intézményekben), azt a kép-
zésüket tekintettük elsődlegesnek, amelyiken az adat-
gyűjtést megelőző félévben magasabb számú tanulmányi 
kreditet szereztek. Az alapsokaságon belül 1183 hallgató 
két, 8 hallgató három, 2 hallgató pedig négy képzésen 
volt egyidejűleg aktív státuszú. Lehetséges egyébként, 
hogy a válaszadáskor e hallgatók egy másik szakjukat 
tekintették fontosabbnak, és annak megfelelően töltöt-
ték ki a kérdőívet, de ezt a válaszadók anonimitása miatt 
nem tudtuk kontrollálni. Így kerültek olyan válaszadók is 
a mintába, akik válaszuk alapján doktori tanulmányokat 
– is – folytattak, és akiket ezért kizártunk a válaszadók 
közül, bár a mintába egy nem lezárt, alacsonyabb képzési 
szintű szakjuk alapján választottuk ki őket.

Azok a hallgatók, akik a FIR adatai alapján nem voltak 
magyar állampolgárok, és nem vettek részt magyar nyel-
vű képzésben, a külföldi hallgatók sajátosságaihoz adap-
tált, angol nyelvű kérdőív kitöltésére kaptak meghívást.

A válaszadói arányok időbeli alakulásának figyelem-
mel kísérése során döntöttünk először a pótminta bevo-
násáról, majd miután az e-mail-címek hozzávetőlegesen 
1-2%-a hibásnak bizonyult (például nem korrigálható 
gépelési hiba vagy a postafiók megszűnése miatt), egy 
további, kb. 5000 fős pótminta kialakításáról és bevoná-
sáról is. Az adatgyűjtés időszakában, 2019. június 11. és 
július 7. között így összesen 105 772 meghívás kiküldésé-
re került sor. A válaszadás ösztönzését a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája, valamint a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyereményjátéka is 
segítette.

A megkeresett hallgatók több mint 7%-a, 7822 fő töl-
tötte ki a kérdőívet. A mintából (és jellemzően az adat-
gyűjtésből már a kérdőív kitöltésekor) kizártuk azokat  
a hallgatókat, akik nem tartoznak az EUROSTUDENT cél-
csoportjához, például mert az adatfelvétel félévében 
doktori képzést is folytatnak, és azt tekintik fő képzésük-
nek, vagy külföldi résztanulmányokat folytatnak (mivel 
a FIR-ben erről nem volt adatunk, bekerülhettek a min-
tába). Töröltük a mintából azt a kisebb számú esetet is, 
amelynél valamilyen adatrögzítési vagy adatfeldolgozá-
si hiba miatt az adatbázis egyáltalán nem tartalmazott 
adatokat. Végül a mintavételből adódó, valamint a nem 
válaszolók miatti torzulás kiigazítása érdekében raking 
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súlyozást végeztünk az életkor (öt korcsoport), a nem 
(két kategória), a képző felsőoktatási intézmények (64 in-
tézmény), a képzési szint (négy szint),2 a képzési terület 
(15 terület + ismeretlen), a munkarend (négy típus)3 és  
a képzés településtípusa (főváros vagy vidék) szerinti ará-
nyok figyelembevételével.

Az adattisztítás és a súlyozás után a kutatási adatbázis 
nagysága 7547 fő, melyben két (egy kis létszámú hitéleti 

2 A „képzési szint” kifejezést az ISCED/EKKR/MKKR szerinti értelemben és nem felsőoktatási végzettségi szint értelemben használjuk. Így bár  
a felsőoktatási szakképzés nem jelent önálló végzettségi szintet, az elemzésekben külön szintként kezeljük.
3 A távoktatásban tanulókat a levelező és esti munkarendűekkel közösen vizsgáljuk, és e háromra a szövegben az egyszerűség kedvéért végig 
együttesen mint részidős képzésekre utalunk.

képzéseket kínáló, valamint egy kis létszámú művészeti 
képzést nyújtó) intézmény kivételével valamennyi ma-
gyarországi felsőoktatási intézmény hallgatói képvisel-
tetik magukat. Az 1. táblázatban áttekintjük a kerekített 
intézményi esetszámokat a FIR adatai szerinti intézményi 
arányoknak megfelelően súlyozott mintában. (A súlyozás 
módszeréből adódik, hogy a tényleges válaszadói eset-
számok ennél alacsonyabbak vagy magasabbak.)

1.1. táblázat: A válaszadók kerekített száma intézményenként az EUROSTUDENT VII magyarországi adatfelvételének tisztított, 
súlyozott mintájában

Az intézmény neve 
rövidítve

Súlyozott esetszám Az intézmény neve 
rövidítve

Súlyozott esetszám Az intézmény neve 
rövidítve

Súlyozott esetszám

ELTE 793 TE 62 TKBF Kevesebb mint 10 fő 
a súlyozott mintá-
ban, összesen 84 fő

DE 764 ATE 52 SZAGKHF

SZTE 576 GFF 39 BHF

PTE 553 DUE 39 SRTA

BME 549 KJE 39 SSZHF

BGE 439 GDF 31 ANNYE

SZE 339 MILTON 30 SSTF

SE 323 LFZE 24 PHF

BCE 312 MOME 24 WJLF

OE 297 EDUTUS 23 OR-ZSE

SZIE 275 MKE 22 BJHF

ME 251 WSUF 20 PTF

PPKE 211 AVKF 19 EHE

KRE 211 SZPA 18 IBS

EKE 206 BTA 17 GTF

METU 177 MTE 15 VHF

PE 159 DRHE 15 ESZHF

NKE 148 SZFE 13 ATF

NYE 101 KEE 13 PRTA

NJE 99 TPF 12

KE 74 EJF 10 BKTF Nem volt válaszadó

SOE 71 EGHF

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatfelvétele, 2019

Annak érdekében, hogy az egyes országok adataiból 
számított, az online statisztikai elemzőfelület, a záró in-
dikátorkötet és a tematikus elemzések számára készült 
kimutatások és a nemzetközi személysoros kutatási 
adatbázis teljesen egységes kritériumok alapján készített 
adatokból legyenek előállíthatók, a nemzetközi konzor-
cium részletes útmutatót adott a nyers kutatási adatok 
kódolásához és tisztításához, és többszöri ellenőrzéssel 
biztosította az adatok minőségét. A hazai elemzési célok-

ra készült kutatási adatbázis tisztítási és súlyozási mód-
szertana is ezen alapult, de bizonyos pontokon némileg 
eltért a nemzetközi konzorciumi adattisztítási ajánlások-
tól. Ezért az eredmények egyes változóknál minimális el-
térést mutathatnak a konzorcium által közzétett nemzet-
közi adatokhoz képest.

A súlyozás és a szükséges kerekítések miatt a táblá-
zatokban közölt százalékos értékek nem minden eset-
ben adnak ki pontosan 100%-ot, és a számszerű értékek  
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a különböző számításoknál minimális eltéréseket mutat-
hatnak a kereszttáblák számításához felhasznált válto-
zók kombinációjától függően. Ha másként nem jeleztük,  

a statisztikai szignifikanciák tesztelésekor (a variancia-
analízis, illetve a khi-négyzet-próbák során) a konvenci-
onális 5%-os küszöbértéket alkalmaztuk.

A felsőoktatási intézmények csoportosítása

4 Hrubos Ildikó (2011): Intézményi sokféleség a felsőoktatásban. In: Hrubos Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok. A felsőoktatási intéz-
mények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi menedzsment. Budapest: 
Budapesti Corvinus Egyetem, 9–30. (NFKK Füzetek, 8.)
5 Hrubos Ildikó (2009): A sokféleség értelmezése és mérése. Educatio, 18. évf., 1. sz., 18–31.

A magyarországi felsőoktatási intézmények csopor-
tosítása a köztük lévő hasonlóságok és különbségek 
alapján sokféle szempont szerint elvégezhető, és ter-
mészetes, hogy az intézmények sajátosságai miatt 
számos érv hozható fel minden kategorizálás mel-
lett és ellen is. Mégis szükséges arra törekedni, hogy  
az intézmények hallgatóit valamilyen intézményi profil 
szerint vethessük össze, és így képet kaphassunk  
az ott tanulóknak az adott intézményi profilra jellemző 
szociális összetételéről és tanulmányi tapasztalatairól. 
Annál is inkább, mert az EUROSTUDENT VII mintája  
a válaszadók száma miatt csak az intézmények egy ré-
szében és azokban is csak korlátozottan teszi lehetővé 
az önálló intézményi elemzések készítését.

A tanulmánykötetben használt intézményi csopor-
tosítás létrehozásakor a Hrubos Ildikó által kidolgozott, 
a nemzetközi „U-Map” módszertanon alapuló hazai 
felsőoktatási intézménytipológia megközelítését vet-
tük alapul.4 A U-Map osztályozást létrehozó nemzet-
közi projekt 2004-ben indult „Az európai felsőoktatási 
intézmények klasszifikálása” címmel, és hangsúlyozot-
tan egy empirikus osztályozási rendszer létrehozását 
tűzte ki célul, melynek alapján feladataik szerint lehet 
azonosítani az intézmények csoportjait. Ez a megkö-
zelítés eltér mind az elméleti tipológiák létrehozásá-
tól, mind a felsőoktatási rangsorkészítésben szokásos, 
hierarchikus értékelésektől. Az osztályozás azzal, hogy 
a felsőoktatási intézmények tényleges tevékenysége 
alapján mutatja ki a köztük lévő hasonlóságokat és kü-
lönbözőségeket, a lehető legszélesebben értelmezett 
felhasználói kör számára segít megérteni az intézmé-
nyi sokféleség jelenségét.5 A Magyarországon működő 
felsőoktatási intézményekre adaptált tipológia klasz-
terezési eljárással nyolc csoportba sorolta a hazai fel-
sőoktatási intézményeket:

1. kis létszámú, hitéleti képzést nyújtó egyetemek, 
főiskolák;

2. kisebb hallgatói létszámú, dominánsan gazdaság- 
és társadalomtudományi képzést nyújtó főiskolák;

3. nagyobb hallgatói létszámú, szélesebb profilú 
(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.

Ez a csoportosítás az időközben lezajlott strukturális 
és jogszabályi változások (a főiskolák jelentős részének 
alkalmazott tudományok egyetemévé alakulása, karok 
és intézmények átszervezése stb.) miatt már elavult  
az EUROSTU DENT VII kutatás idejére. Az elemzések 
során ezért a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 
adatai alapján klaszterezési eljárással (Ward-mód-
szerrel) készítettük el a felsőoktatási intézmények új 
csoportosítását. Ehhez – a FIR 2019. májusi státuszát 
alapul véve – a következő változókat használtuk fel:

• hallgatói létszám (az intézmény hallgatói hány száza-
lékát adják a teljes hallgatói populáció létszámának);

• hallgatók a különböző képzési területeken (az 
egyes képzési területeken tanulók hány százalékát 
adják az intézmény hallgatói létszámának);

• hallgatók a különböző képzési szinteken (az egyes 
képzési szinteken tanulók hány százalékát adják  
az intézmény hallgatói létszámának);

• a doktori hallgatók létszáma (az intézmény dokto-
ri hallgatói hány százalékát adják a teljes doktori 
hallgatói létszámnak);

• az idegen nyelvű képzéseken tanulók létszáma 
(az intézményben a hallgatók hány százaléka vesz 
részt nem magyar nyelvű képzésben);

• a nem teljes idejű képzésben tanulók létszáma 
(a hallgatók hány százaléka tanul levelező és esti 
munkarendű képzésben vagy távoktatásban);

• a tudományos fokozattal rendelkező oktatók lét-
száma (az oktatók hány százalékának van tudomá-
nyos fokozata).

A számításoknál az EUROSTUDENT VII célcsoportjába 
tartozó képzések hallgatóinak létszámadatait vettük 
figyelembe, és az úgynevezett OSAP statisztikai létszá-
mot használtuk, ami nem azonos a hallgatók tényleges, 
fizikai létszámával, mivel a több intézményben tanuló 
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hallgatókat minden intézményben beszámítja (ugyanak-
kor az egy intézményben több képzést végző hallgatókat  
az adott intézményben csak egyszer). A fenti adatok fel-
használásával nem egy rangsoroló, minősítő csoporto-
sítást végeztünk, és nem is valamilyen szakértői tapasz-
talati vagy éppen jogszabályi jellegű kritériumrendszer 
szerint osztályoztunk, hanem az intézmények képzési 
profilja és hallgatói összetétele voltak a leginkább meg-
határozó szempontok. Ahol a domináns képzési terü-
let nem döntötte el az intézmény hovatartozását, ott  
a mérete vagy az általa kínált képzések szintje (pl. dön-
tően alapképzést vagy mester-, esetleg doktori képzést 
is kínáló intézmények), oktatói összetétele vagy éppen 
az idegen nyelvű képzések meghatározó volta jelölték 
ki az intézmény helyét. Fontos az is, hogy a besorolás  
az előre kiválasztott mutatók alapján, de objektív statisz-
tikai eljárással történt; a létrejött csoportosításban ezért 
csak minimális módosításokat, összevonásokat végez-
tünk, de magukon a besorolásokon akkor sem változtat-
tunk, ha egy-egy intézmény „ránézésre”, ismert jellemzői 
alapján több csoportba is illeszkedhetett volna.

Az így elvégzett klaszterelemzéssel az intézménye-
ket – a 2018/19-es tavaszi szemeszternek megfelelő, 
azóta már némiképp módosult intézményi struktúrá-
ban – kilenc csoportba soroltuk (a klasztermeghatáro-
zás utáni zárójeles felsorolásban az egyetemek rövidí-
tett nevével):

1. klaszter: többnyire nagyobb létszámú  egyetemek 
tartoznak ide, melyek nagy arányban oktatnak 
mester-, osztatlan és doktori képzéseken, illetve 
számottevő arányban idegen nyelven is, és oktató-
ik körében nagyon magas a tudományos fokozattal 
rendelkezők aránya. A klaszterbe sorolt intézmé-
nyek hallgatói körében meghatározó a klasszikus 
egyetemi diszciplínák közül az orvos- és egészség-
tudomány, a bölcsészettudomány vagy a jogi kép-
zési területek képzéseire járók, valamint jelentős 
a pedagógusképzés képzési területen tanulók ma-
gas aránya (DE, ELTE, KRE, PPKE, PTE, SE, SZTE).

2. klaszter: a jelentős arányban műszaki képzést nyúj-
tó intézmények kerültek ide, de sokan tanulnak  
az idesorolt intézmények hallgatói közül az infor-
matika, a gazdaságtudományok vagy az agrár kép-
zési területen is (BME, DUE, GDF, ME, NJE, OE, PE, 
SZE, SZIE).

3. klaszter: az idesorolt intézmények legnagyobb 
arányban vagy fő profilként (bár nem kizárólagosan) 
gazdaságtudományi képzéseket nyújtanak (BCE, 
BGE, EDUTUS, IBS, KJE, METU, MILTON, TPF, WSUF).

4. klaszter: többnyire vegyes képzési portfóliójú, de 
azon belül főként pedagógiai, illetve gazdaság- és 
társadalomtudományi alapképzést kínáló kis és kö-

zepes méretű intézmények tartoznak ide, továbbá 
egyes speciális képzéseket nyújtó intézmények, 
többek között azért, mert a hallgatóik túlnyomó-
részt alapszakokon tanulnak, és számottevő köztük 
a részidős képzéseken tanulók aránya (AVKF, DRHE, 
EJF, EKE, GFF, KE, NKE, NYE, SOE, TE, VHF, WJLF).

5. klaszter: az elsősorban művészeti képzést nyújtó 
intézmények kerültek ide (bár ezek kisebb lét-
számban más területeken is oktathatnak, például 
tanárképzést is folytathatnak) (BKTF, LFZE, MKE, 
MOME, MTE, SZFE).

6. klaszter: az elsősorban hitéleti alapképzéseket 
kínáló, egyházi fenntartásban lévő kisebb intéz-
mények lettek e csoportba sorolva (ATF, BHF, BTA, 
ESZHF, GTF, OR-ZSE, PRTA, PTF, SRTA, SSTF, TKBF).

7. klaszter: ide lettek sorolva a főként hitéleti, valamint 
pedagógiai alap- és osztatlan képzéseket is kínáló, 
egyházi fenntartásban lévő kisebb intézmények. 
(BJHF, EGHF, EHE, PHF, SSZHF, SZAGKHF, SZPA).

8. klaszter: két olyan erős nemzetközi profilú, kisebb 
egyetem került ide, amely kizárólag idegen nyelvű 
képzéseket hirdet, azok között viszont alapképzé-
seket és felsőoktatási szakképzéseket egyáltalán 
nem (ANNYE, KEE).

9. klaszter: az Állatorvostudományi Egyetem – sajá-
tos képzési struktúrája miatt – önálló klaszterbe 
került (ATE).

A tanulmánykötet elemzéseiben a fenti csoportosítás-
ban annyi módosítást tettünk, hogy az Állatorvostudo-
mányi Egyetemet – a tudományos fokozattal rendel-
kező oktatók és az osztatlan képzések magas aránya 
miatt – az 1. klaszterrel összevonva, az egyházi intéz-
mények két csoportját pedig együttesen vizsgáltuk,  
a 8. klaszterbe tartozó egyetemek elemzésétől pedig 
alacsony mintabeli elemszámuk miatt eltekintettünk. 
Így a következő intézményi csoportokat vizsgáljuk,  
helytakarékosságból az alábbi egyszerűsített elneve-
zésekkel:

1. klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézmé-
nyek;

2. főként műszaki képzést nyújtó intézmények;
3. főként gazdaságtudományi képzést nyújtó intéz-

mények;
4. főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speci-

ális, kisebb intézmények;
5. főként művészeti képzéseket nyújtó intézmények;
6. hitéleti és esetenként világi, pedagógiai képzést 

nyújtó egyházi intézmények.

A minta megoszlása az intézményi klaszterek között  
az 1.1. ábrán látható.
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1.1. ábra: A hallgatók megoszlása intézményi klaszterek szerint (N = 7531)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2. A hallgatók képzési és demográfiai jellemzői
A következőkben bemutatjuk az EUROSTUDENT VII sú-
lyozott mintájában szereplő hallgatók összetételét főbb 
képzési jellemzőik és demográfiai mutatóik szerint, in-
tézményi csoportok szerinti bontásban. A mintavételből 
adódó torzulás miatt az itt közölt adatok nem szükség-
képpen azonosak a teljes hallgatói sokaságra jellemző 
értékekkel (mivel egyes speciális jellemzőkkel bíró, ki-
sebb hallgatói alcsoportok kimaradhattak a mintából). 
Ugyanakkor szükséges az áttekintésük, mivel így megis-
merhetők a hallgatók tanulmányi és demográfiai jellem-
zői, melyek hatással lehetnek a tanulmányi tapasztala-
taikra, a vélekedésükre és az élethelyzetükre egyaránt.

A képzési adatok a válaszadók önbevallásán alapulnak, 
a párhuzamos képzéseket folytató hallgatók maguk vá-
laszthatták ki, hogy mely képzésüket tartják fontosabb-
nak, amelyre vonatkozóan a kérdőívet kitöltötték (és  
a kérdőívből nincs róla információnk, hogy mi a másik 
végzett szakjuk). A szakot a képzési szint kiválasztása után 
a szakok képzési szint szerint szűrt listájából választhatták 
ki a válaszadók, amelyet az adattisztítás során soroltunk 
be képzési terület szerint. A valótlannak tűnő adatokat 
közlők esetében (például, ha olyan szakot jelöltek meg, 
amely a megadott intézményben nem végezhető), meg-
vizsgáltuk, hogy utólag javítható, egyértelmű félreütésről 
van-e szó, a valótlan adatokat töröltük.

Amint korábban bemutattuk, a hallgatók közel fele 
(46%) jár a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intéz-
mények klaszterébe sorolt egyetemek valamelyikére. 
Jelentős, az egynegyedet meghaladó arányú a főként 
műszaki képzést nyújtó intézmények hallgatóinak aránya 
(27%). Minden hetedik hallgató valamelyik főként gazda-
sági képzéseket nyújtó intézménybe, minden tizedik pe-
dig főleg pedagógiai alapképzéseket nyújtó vagy speciális 
képzési profilú, kisebb intézménybe jár. A főként művé-
szeti képzéseket nyújtó intézmények és a kisebb, hitéleti 
és esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó egyházi 
intézmények hallgatóinak aránya az összes hallgató kö-
zött valamivel több mint 1-1% (1.1. ábra).

Az összes hallgató körében meghatározó a gazdaság-
tudományok (20%), a műszaki (16%), az orvos- és egész-
ségtudomány és a pedagógusképzés (12-12%) képzési 
területen tanulmányokat folytatók aránya. A klasszikus 
egyetemi képzéseket nyújtó intézmények klaszterében  
az átlag kétszerese az orvos- és egészségtudomány 
(24%), magasabb a pedagógusképzés (16%), és az át-
lagosnak közel kétszerese a bölcsészettudomány (13%) 
és a jogi (10%) képzési területre járók aránya. A főként 
műszaki képzést kínáló intézmények csoportjában kö-
zel minden második hallgató végez a műszaki képzési 
területhez tartozó képzést (47%), de itt a legmagasabb  
az informatika (14%) és az agrár képzési területen ta-
nulók (9%) aránya is. A főként a gazdaságtudományok 

képzési területen oktató intézmények hallgatóinak több 
mint háromnegyede ezen a területen is tanul (76%).

A kisebb létszámú intézmények közül a főként peda-
gógiai alapképzéseket nyújtó és a speciális képzési profi-
lú intézmények hallgatóinak majdnem harmada (32%) 
tanul a pedagógusképzés képzési területen, további je-
lentősebb arányuk, 12% pedig valamilyen gazdaságtu-
dományi szakra jár. Az e klaszterbe sorolt intézmények 
hallgatóinak 17%-a végez államtudományi szakot (ők  
az idetartozó Nemzeti Közszolgálati Egyetemre járók), és 
9%-a a sporttudomány képzési terület valamilyen kép-
zését (többek között az idetartozó Testnevelési Egyetem 
hallgatói). A főleg művészeti képzéseket kínáló intézmé-
nyek hallgatóinak 82%-a kifejezetten ilyen tanulmányo-
kat is folytat, de számottevő, 12%-os arányban végeznek 
az ezekbe az intézményekbe járó hallgatók a pedagógus-
képzés képzési területhez tartozó szakot is. A kisebb egy-
házi intézmények klaszterébe tartozó egyetemek és főis-
kolák hallgatói közül hétből hatan hitéleti tanulmányokat 
folytatnak (2.1. ábra).

A hallgatók összességére jellemző, átlagos 63%-os 
aránynál többen végeznek alapképzést az elsősorban 
műszaki (73%), a főként gazdaságtudományi (79%), va-
lamint a leginkább pedagógiai alapképzéseket nyújtó és  
a speciális képzési profilú intézmények klaszterébe tar-
tozó egyetemek (68%) hallgatói. Mesterképzésre min-
den hetedik hallgató jár, de magasabb az arányuk a főleg 
művészeti (22%) és a főként műszaki képzéseket kínáló 
(18%) intézmények hallgatói között. Az osztatlan képzés-
re járók aránya 18%, de közel kétszeres a kisebb, főként 
hitéleti képzéseket kínáló egyházi intézményekben, és 
nagyon jelentős a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó 
intézmények (32%) és a főleg művészeti képzéseket kíná-
ló intézmények (30%) esetében. Felsőoktatási szakkép-
zésre csupán az összes hallgató 4%-a jár, de több mint 
kétszer ennyien vannak ilyenek a főleg gazdaságtudomá-
nyi képzéseket kínáló, némileg magasabb arányban a fő-
ként műszaki képzéseket nyújtó (5%), illetve a leginkább 
pedagógiai alapképzéseket nyújtó és a speciális képzési 
profilú intézmények klaszterébe tartozó egyetemek (6%) 
hallgatói körében (2.2. ábra).

A hallgatók háromnegyede teljes idejű, negyede rész-
idős (e kötet fogalomhasználatában levelező, esti munka-
rendű vagy távoktatásban folytatott) képzésre jár. Ennél 
lényegesen magasabb a részidős képzésre járók aránya 
a főleg hitéleti képzést nyújtó egyházi intézményekben 
(58%), valamint a kisebb, főleg pedagógiai alapképzést 
kínáló és a speciális képzési profilú intézmények hallgatói 
között (46%). Ugyanakkor a klasszikus egyetemi képzése-
ket nyújtó intézményekben 81%, a főként művészeti kép-
ző intézményekben pedig 90% a nappali munkarendűek 
aránya (2.3. ábra).
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2.1. ábra: A hallgatók megoszlása a végzett szak képzési területe szerint intézményi klaszterenként (N = 7264) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2.2. ábra: A hallgatók megoszlása a végzett szak képzési szintje szerint intézményi klaszterenként (N = 7531) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2.3. ábra: A hallgatók megoszlása a végzett képzés munkarendje szerint intézményi klaszterenként (N = 7531) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A hallgatók közel háromnegyede (72%) magyar állami 
ösztöndíjas finanszírozási formában (vagy közszolgála-
ti ösztöndíjasként, vagy külföldi hallgatóként a magyar 
állam által támogatottként) tanul, valamivel több mint 
egynegyedük (27%) pedig maga viseli képzése költségeit.  
Az állami ösztöndíjasok aránya ennél legalább mintegy tíz 

százalékponttal magasabb a főként a pedagógusképzés 
vagy valamilyen speciális képzési területen képző intézmé-
nyek, valamint a főként művészeti képzéseket kínáló fel-
sőoktatási intézmények hallgatói között, az önköltségesek 
aránya pedig az átlagosnak kétszerese a főleg gazdaság-
tudományi képzéseket kínáló intézményekben (2.4. ábra).
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2.4. ábra: A hallgatók megoszlása a végzett képzés finanszírozási formája szerint intézményi klaszterenként (N = 7531) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2.5. ábra: A hallgatók megoszlása a végzett képzés településének típusa szerint intézményi klaszterenként (N = 7483) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A hallgatók korösszetétele nemek, intézményi klasz-
terek és munkarendek szerinti bontásban a 2.6. ábrán 
tekinthető át. (Az alacsonyabb esetszámok miatt a leg-
fiatalabb, valamint a 24 évesnél idősebb korcsoportok  
az ábrákon összevonva szerepelnek.) Általánosságban 
elmondható, hogy szinte valamennyi intézményi cso-
portban az idősebb (25 éven felüli) korosztályok részará-
nya a meghatározó a részidős képzések esetében. Míg  
a legfeljebb 24 évesek adják a teljes idejű képzésre járó 
nők 82 és férfiak 80%-át, arányuk a részidős munkarend-
ben tanuló nők között csupán 20%, a férfiak között pedig 
14%. A számokból látható az is, hogy a férfiak korösz-
szetétele összességében valamivel magasabb mindkét 
munkarend esetében. Nagyon hasonló tendencia lát-
ható a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézmé-
nyek klaszterében is (mivel ez a klaszter a legnépesebb 
a mintában, kormegoszlása természetesen a teljes min-
táét is nagymértékben meghatározza). A főként műszaki 
képzést kínáló intézmények részidős hallgatói körében 
a nők korösszetétele alacsonyabb, a férfiaké magasabb, 
mint az átlag. A főleg gazdaságtudományok képzési te-
rületen oktató intézmények részidős hallgatói közül  
a nők lényegesen fiatalabbak, az átlagnál tizenöt száza-

lékponttal alacsonyabb a 25 éven felüliek aránya. Ezen 
intézményekben, valamint a főként pedagógiai alap-
képzéseket vagy speciális képzéseket kínáló intézmé-
nyek csoportjában a nappali munkarendű nők között 
szintén nagyobb arányban találunk 25 éven aluliakat, 
ugyanakkor az utóbbi intézményi klaszter részidős hall-
gatói körében mind a nők, mind a férfiak között több  
az idősebb hallgató, a 25 éven felüliek aránya négy–hét 
százalékponttal magasabb az átlagnál. A válaszadók ala-
csony esetszáma miatt a főként művészeti és a főként hi-
téleti képzéseket nyújtó egyházi intézmények korössze-
tétele már csak korlátozottan vizsgálható a mintából, de 
a válaszadókról általában elmondható, hogy a művésze-
ti képzéseket nyújtó intézményekbe járók közül a teljes 
idejű képzésre járók idősebbek (mintegy háromtizedük 
25 éven felüli), a részidős képzések hallgatói valamivel 
fiatalabbak az átlagnál (a nők harmada, a férfiak fele 25 
éven aluli). A kisebb egyházi intézmények hallgatóinak 
pedig mind a nappali munkarendű, mind a részidős kép-
zésekre járó hallgatói az átlagnál lényegesen idősebbek; 
az előbbiek között a nők közel fele, a férfiak közel kéthar-
mada elmúlt 25 éves, az utóbbiaknak pedig több mint 
kilenctizede tartozik az idősebb korcsoportokhoz.

A hallgatók csekély többsége, 51%-a a fővárosban ta-
nul. A budapesti képzési helyszínre járók aránya jóval 
magasabb ennél a főként művészeti képzéseket hirde-
tő intézménybe járók esetében, akik közül mindenki  
a fővárosban tanul, valamint a főleg gazdaságtudományi 
képzéseket nyújtó intézmények hallgatói körében, ahol 
arányuk 95%-os. Közel kétharmados még a Budapesten 
tanulók aránya a főleg hitéleti képzést kínáló kisebb egy-

házi intézmények hallgatóinál (65%). Vidéki városi vagy 
kistelepülési képzési helyszínre jár ugyanakkor a főként 
műszaki képzést nyújtó intézmények hallgatóinak fele, 
a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló intézmények-
ben tanulók több mint fele (58%), valamint a leginkább 
pedagógiai alapképzéseket nyújtó és a speciális képzési 
profilú intézményekre járók majdnem háromnegyede 
(72%) (2.5. ábra).
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2.6. ábra: A hallgatók kormegoszlása nemenként, munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7531)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A nők átlagos, 54%-os arányát az összes hallgató között 
számottevően meghaladja arányuk a főként pedagógiai 
alapképzéseket nyújtó vagy speciális, kisebb intézmé-
nyek, a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló intézmé-
nyek (60%), a kisebb, hitéleti és esetenként világi, pe-
dagógiai képzést nyújtó egyházi intézmények (61%) és 
különösen a főként művészeti képzéseket nyújtó intéz-
mények (63%) hallgatói között. A férfiak érdemben csu-

pán a főleg műszaki képzést adó intézményekben van-
nak többségben. Sajátos ugyanakkor, hogy míg a nők 
aránya a részidős képzésre járók között az intézményi 
csoportok többségében ennél valamivel magasabb,  
az elsősorban gazdasági képzést kínáló intézmények-
ben minimálisan, a művészeti képző intézményekben 
pedig jelentősen, közel tíz százalékponttal alacsonyabb 
(2.7. ábra).

Az összes hallgató körülbelül 8%-ának van gyermeke, de 
míg a gyermekesek aránya a részidős képzésre járók kö-
zött 30%, a nappali munkarendűek között csak 1%. A spe-
ciális képzési profilú vagy főleg pedagógiai alapképzést kí-
náló kisebb intézmények összes hallgatója között kétszer 
ekkora a saját gyermekesek aránya (17%), és hozzájuk 

képest kétszeres ez az arány a részidős képzésben tanu-
lók között (35%). Ennél is többen vannak a gyermekesek  
a kisebb egyházi intézmények hallgatói körében: az ösz-
szes hallgatójuk fele, a részidős munkarendűek héttizede, 
de a nappali munkarendűeknek is közel egynegyede ne-
veli vagy nevelte már saját gyermekét (2.8. ábra).
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2.7. ábra: A nők aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7531) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2.8. ábra: A gyermekesek aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7531) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A magyar kettős állampolgárságúak aránya 2%-ra, a kül-
földi állampolgárok aránya 9%-ra tehető az összes hall-
gató között (az elemzés ezúttal sem tartalmazza a két 
külön klaszterbe sorolt, hallgatóik között nagy arány-
ban nemzetközi hallgatókat is képző kisebb intézmény, 
az ANNYE és a KEE adatait). A nagyobb létszámú in-
tézményi klaszterekben legfeljebb 1-2%-os eltéréssel 
ugyanezek az arányok figyelhetők meg, és általában 
igaz, hogy a külföldi és a magyar kettős állampolgárok 
aránya a teljes idejű képzésre járók között magasabb. 
A kisebb számú hallgatót lefedő intézményi csoportok 
közül a külföldi hallgatók aránya csak a főleg művésze-
ti képzést nyújtó intézményekben hasonló, viszont itt 
a részidős hallgatók között külföldi vagy magyar kettős 
állampolgárságú hallgató nem került a mintába. A spe-
ciális képzési profilú vagy főleg pedagógiai alapképzést 

kínáló kisebb intézmények, valamint a kisebb egyházi 
intézmények hallgatói között a külföldiek aránya lénye-
gesen alacsonyabb (bár az alacsony esetszám miatt az 
általánosítás óvatosságot igényel) (2.9. ábra).

Körülbelül a hallgatók 9%-a használ anyanyelveként  
a magyartól eltérő nyelvet (is), a részidős képzésre járók 
közül 2%, a nappali munkarendűek között tíz százalék-
pontnyival többen. A nem (csak) magyar anyanyelvűek 
aránya a pedagógiai alapképzést vagy speciális képzé-
seket kínáló intézményekben és a kisebb egyházi intéz-
ményekben alacsonyabb (3–4%), a művészeti képzése-
ket nyújtó intézményekben pedig ennél számottevően 
magasabb (13%), a részidős hallgatók körében pedig  
a főként gazdaságtudományi képzést nyújtó intézmé-
nyekben találunk az átlagosnál nagyobb arányban ilyen 
hallgatókat (4%) (2.10. ábra).
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2.9. ábra: A külföldi vagy magyar kettős állampolgárságúak aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7531) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2.10. ábra: A nem (csak) magyar anyanyelvűek aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7322) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019



18

2. A hallgatók képzési és demográfiai jellemzői

A fogyatékossággal élő vagy tartós betegséggel küzdő 
hallgatók helyzete
A hallgatók körülbelül 84%-a mondta, hogy nincs sem-
milyen fogyatékossága, krónikus betegsége vagy más 
tartós egészségkárosodása – 16%-ra tehető tehát 
azok aránya, akik küzdenek ilyennel. A fogyatékosság-
gal élők vagy más egészségkárosodástól szenvedők 
aránya számottevően különbözik az eltérő intézmé-
nyi klaszterbe sorolt egyetemek és főiskolák között:  
a főként gazdaságtudományi képzést nyújtó, valamint 
a főként pedagógiai alapképzést kínáló vagy speciális 
profilú intézmények csoportjában az átlagtól mint-

egy két százalékponttal elmarad, ugyanakkor a főként 
művészeti és az egyházi felsőoktatási intézmények 
hallgatói között azt hét–nyolc százalékponttal megha-
ladja. A főleg gazdaságtudományi képzéseket hirdető, 
valamint a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó in-
tézmények esetében a részidős munkarendű, a többi 
klaszter intézményei esetében viszont a teljes idejű 
képzések hallgatói körében magasabb valamivel a kró-
nikus betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók 
aránya (2.11. ábra).
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2.11. ábra: A valamilyen fogyatékossággal, súlyos (krónikus) betegséggel vagy más tartós egészségkárosodással élő hallgatók 
aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7425)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A különféle egészségügyi problémák előfordulásá-
nak gyakoriságáról kérdezve egyenként a hallgatók 
2–3%-a említette, hogy mentális egészségi problé-
mákkal vagy tanulási nehézségekkel küzd, esetleg 
érzékszervi károsodással él. Kevesebb mint fél száza-
lék jelezte, hogy mozgásában korlátozott. A hallgatók 
legnagyobb aránya, 8% valamilyen egyéb, itt fel nem 
sorolt, hosszan tartó egészségügyi problémával küzd 
(2.12. ábra). Az egyes egészségkárosodási típusokat 
külön-külön vizsgálva ugyanakkor többnyire nem ta-
lálunk szignifikáns különbséget az intézménytípusok 
között, munkarendenként külön vizsgálva sem. A ke-

vés kivétel közé tartozik a tanulási nehézségek, pél-
dául a diszlexia és más hasonló tanulási nehézségek 
csoportja: itt megfigyelhető, hogy a főleg művészeti 
képzéseket nyújtó, valamint a kisebb egyházi intéz-
mények hallgatói között volt az ilyen problémák-
ban érintettek aránya az átlagnál magasabb (5–6%),  
az előbbi intézményekben különösen a levelező 
(11%), az utóbbiakban a nappali munkarendű (7%) 
hallgatók között. A részidős képzést folytatók eseté-
ben még a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó in-
tézményekbe járók között volt jelentősebb a tanulás-
ban akadályozottak aránya (4%) (2.13. ábra).
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2.12. ábra: A különféle fogyatékosságok, súlyos (krónikus) betegség vagy más tartós egészségkárosodás előfordulásának 
aránya a hallgatók körében munkarendenként (N = 7442)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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2.13. ábra: A tanulási nehézségekkel (pl. diszlexiával) küzdők aránya a hallgatók körében munkarendenként és intézményi 
klaszterenként (N = 7442)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Nem meglepő, hogy a tanulmányaikban egészségi 
problémák miatt nehézségeket tapasztalók aránya 
számottevően magasabb az egészségkárosodással, 
fogyatékossággal élők között: míg a hallgatók között 
jellemzően 3–4% szembesült egészségügyi okok mi-
atti tanulási problémákkal, a súlyos (krónikus) be-
tegségben szenvedők, a mentális egészségi prob-
lémákkal küzdők, az érzékszervi károsodással vagy  
az egyéb tartós egészségkárosodással élők 15–25%-a, 
 a mozgásukban korlátozottak 37%-a számolt be ilyen 

nehézségekről. Összességében míg a valamilyen 
egészségkárosodással élők közül minden hetedik, 
az egészséges hallgatók közül csupán 2% tapasztalt 
egészségügyi hátterű tanulmányi akadályokat. A fo-
gyatékossággal vagy krónikus betegséggel küzdők 
különösen a részidős képzésben tanuló hallgatók kö-
rében jelezték az átlagnál jóval, akár húsz–harminc 
százalékponttal magasabb arányban, hogy egészség-
károsodásuk a tanulásban is okozott már problémá-
kat (2.14. ábra).
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2.14. ábra: A tanulmányaikban egészségügyi okok miatt akadályozottak aránya a különböző fogyatékossággal,  
súlyos (krónikus) betegséggel vagy más tartós egészségkárosodással élő, valamint az ilyennel nem küzdő hallgatók között 

munkarendenként (N = 7406–7409)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A valamilyen tartós betegséggel vagy fogyatékosság-
gal élő, nappali munkarendű hallgatókon belül azok 
közül, akiknek szükségük van ezzel összefüggésben 
valamilyen támogatásra, nagyjából minden nyolcadik 
hallgató mondta, hogy inkább vagy teljes mértékben 
elegendőnek érzi az államtól vagy az intézménytől 
kapott segítséget. E hallgatók a főleg műszaki képzést 
kínáló intézményekben másfélszer, a kisebb egyházi 
intézményekben pedig kétszer akkora arányban vol-

tak elégedettek a kapott támogatással, utóbbiak kö-
zül minden negyedik hallgató. Az átlagtól elmaradt 
ugyanakkor a fogyatékosságuk, betegségük okán ka-
pott intézményi vagy állami támogatással elégedettek 
aránya a főleg pedagógiai vagy speciális képzéseket 
nyújtó, a főleg gazdaságtudományi, valamint némi-
képp a klasszikus egyetemi képzéseket hirdető intéz-
mények hallgatóinak körében (csupán 6%, 8% és 10%) 
(2.15. ábra).
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2.15. ábra: A támogatást igénylő, fogyatékossággal, súlyos (krónikus) betegséggel vagy más tartós egészségkárosodással élő, 
nappali munkarendű hallgatók megoszlása aszerint, hogy mennyire hatékonyan támogatja őket az állam vagy a felsőoktatási 

intézmény, intézményi klaszterenként (N = 639)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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E fejezetben a hallgatók szubjektíven értékelt anyagi 
helyzetét kifejező indikátorok és a szüleik iskolai vég-
zettségét mérő változó elemzését tekintjük át, mely 
utóbbi az EUROSTUDENT kutatás értelmezésében 
a társadalmi hátterüket azonosítja. A tényleges be-
vételeket és kiadásokat vizsgáló kérdésblokkon túl, 
melyet kötetünk nyolcadik részében ismertetünk, 
ezek a legalapvetőbb mutatók a válaszadók társadal-
mi helyzetének értékelésében. A hallgatók szubjek-
tív-relatív pénzügyi helyzetét megbízhatóan leíró 
indikátorok összefüggésben állhatnak a hallgatók kép-
zési jellemzőinek, élethelyzetüknek és tanulmányi 
sikerességüknek számos fontos aspektusával, ezért 
a fejezet végén egy komplex mutatót képezünk belő-
lük, amelyet a további fejezetekben is felhasználunk 
a pénzügyi szempontból legsérülékenyebb hallgatói  
csoport célzott elemzéséhez.

A pénzügyi nehézségek megtapasztalását, a család 
jelenlegi pénzügyi helyzetét és a (csak Magyarországon 
vizsgált) gyermekkori anyagi körülményeiket a válasz-
adók ötfokozatú értékelőskála segítségével jellemezhet-

ték, melyet az alábbiakban kétfokozatúvá alakítottunk 
(az átlagos vagy annál jobb, illetve az átlagosnál rosz-
szabb helyzetűek). Az iskolai végzettséget a válaszadók 
szüleikre vagy nevelőszüleikre külön-külön adhatták 
meg; a különböző iskolatípusonként megadható vég-
zettségeket az elemzéshez összevontuk aszerint, hogy  
a legmagasabb végzettségű szülő felsőfokú vagy annál 
alacsonyabb végzettséget szerzett-e.

A hallgatók valamivel kevesebb mint egynegyede 
mondta, hogy inkább vagy nagyon súlyos pénzügyi 
problémák között él. Az intézményi klaszterek nagyobb 
részében a nehéz helyzetűek aránya hasonlóan alakul, 
ám valamivel alacsonyabb a pénzügyi gondokkal küzdők 
aránya a főleg gazdaságtudományi orientáltságú intéz-
mények, és lényegesen – tíz, illetve tizenkilenc százalék-
ponttal – magasabb a kisebb, főként hitéleti képzéseket 
kínáló egyházi intézmények, valamint a főként művésze-
ti képző intézmények hallgatóinak körében. Az utóbbi 
két intézménytípusra jellemző, hogy a részidős mun-
karendben tanulók közül többen érezték rosszabbnak  
a saját anyagi körülményeiket (3.1. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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3.1. ábra: A súlyos vagy nagyon súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő hallgatók aránya munkarendenként és intézményi 
klaszterenként (N = 7232)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Körülbelül minden hetedik hallgatóra jellemző, hogy 
megoldhatatlan feladat elé állítaná, ha egy nem várt 
kiadásra 50 000 forintot elő kellene teremtenie. Azon-
ban míg a főleg gazdaságtudományi képzéseket kínáló 
intézmények hallgatói közül csak minden kilencedik volt 
ebben a helyzetben, az elsősorban hitéleti képzéseket 
kínáló egyházi intézményekben majdnem minden ne-
gyedik (23%), a főként művészeti intézmények hallga-

tói közül pedig majdnem minden ötödik hallgató (19%). 
Ez utóbbi klaszter hallgatóira jellemző, hogy a részidős 
képzésben tanulók között az átlagosnál magasabb volt  
az anyagi kockázatoknak kitettek aránya, míg a legna-
gyobb klaszterekben (a klasszikus egyetemi képzéseket 
nyújtó intézmények és a főként műszaki képzéseket kíná-
ló intézmények esetében) inkább a nappali munkarendű-
ek körében voltak az ilyenek némileg többen (3.2. ábra).
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Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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3.2. ábra: Azok aránya, akik sem saját forrásból, sem mások segítségével nem tudnának egy 50 000 forintos váratlan kiadást 
fedezni, munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7303)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Szinte valamennyi intézményi klaszter esetében elmond-
ható, hogy a részidős képzésben tanulók között az in-
tézményi átlagnál többen vannak, akiknek a családja az 
átlagosnál rosszabb anyagi helyzetben van. Jóllehet az 
intézményi klaszterek közötti különbség csak 10%-os 
szinten szignifikáns, e szempontból is legtöbben a főként 
művészeti és a kisebb egyházi intézmények hallgatói kö-
zül érintettek. Míg munkarendtől függetlenül az összes 

hallgató 18%-a értékelte így családja anyagi lehetőségeit,  
a főként művészeti intézmények hallgatóinál nyolc, a ki-
sebb egyházi intézményekbe járók között tizenkét, a kisebb 
pedagógiai alapképzéseket vagy speciális képzéseket kíná-
ló intézmények hallgatóinál pedig egy százalékponttal volt 
magasabb az arányuk. Ez utóbbi csoportban ugyanakkor 
szinte alig van különbség a nappali és a részidős munka-
rendű képzések hallgatói között (3.3. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás (szignifikancia: p < 0,1)
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3.3. ábra: Az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetű családból származó hallgatók aránya munkarendenként és intézményi 
klaszterenként (N = 7459)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A vizsgált intézményi klaszterek mindegyikénél látha-
tó, hogy a részidős képzésben tanulók között a nappali 
munkarendűekhez képest hét–tizenöt százalékponttal, 
a főként művészeti intézményekben huszonkét százalék-
ponttal magasabb azok aránya, akik gyermekkorukban 
nehézségek vagy súlyos nélkülözések között éltek. Mun-
karendtől függetlenül jellemzően egyötöd körül alakul  
az egyes klaszterekben a nehéz anyagi körülmények között 
nevelkedett hallgatók aránya, de míg a főleg gazdaságtu-
dományi képzést nyújtó intézményekben ez csupán 17%, 
a főleg művészeti felsőoktatási intézményekben már közel 
egynegyednyi, a főleg hitéleti képzéseket adó egyházi in-
tézményekben pedig majdnem egyharmados (3.4. ábra).

A hallgatók négytizedének szülei szereztek legfeljebb 
középfokú végzettséget. Arányában a legtöbb hallga-

tó, akinek magasabban kvalifikált valamelyik szülője, 
a főleg művészeti képzéseket hirdető intézmények va-
lamelyikében tanul, itt a legfeljebb középfokú végzett-
ségű szülőktől származók aránya csupán egynegyed-
nyi. Ezzel szemben a kisebb egyházi intézményekben, 
valamint a főként pedagógiai alapképzést vagy speciá-
lis képzéseket nyújtó intézményekben tanulók között 
már nagyjából minden második hallgatóra ez jellemző 
(49% és 52%). Valamennyi intézménytípusnál maga-
sabb a kevésbé iskolázott szülőktől származók aránya 
a részidős képzésbe járók között. A kisebb egyházi in-
tézménybe járó nappali munkarendű hallgatók között 
pedig az intézménytípusra jellemző átlagnál jóval maga-
sabb azok száma, akiknek a szülei között van felsőfokú  
végzettségű (3.5. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend (szignifikancia: p < 0,1) Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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3.4. ábra: Azok aránya, akiknek a családja gyermekkorukban (14 éves korukban) nehezen vagy súlyos nélkülözések között élt, 
munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7463)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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3.5. ábra: A legfeljebb középfokú végzettségű szülőkkel rendelkező hallgatók aránya munkarendenként és intézményi 
klaszterenként (N = 7405) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A 3.6. ábrán látható, hogy a hallgatók mekkora aránya 
tapasztalt már anyagi problémái miatt nehézségeket  
a tanulmányai alatt. A nappali munkarendű hallgatók 
esetében minden hatodik hallgató számolt be arról, hogy 
tanulmányait pénzügyi gondok nehezítik. Arányuk tíz szá-
zalékponttal magasabb a főként művészeti felsőoktatási 
intézményekben tanulóknál, és néhány százalékponttal 
alacsonyabb a főleg pedagógiai vagy speciális képzéseket 
nyújtó intézményekbe, illetve a főleg hitéleti képzést nyúj-
tó kisebb egyházi intézményekbe járók körében. A képzé-
süket korábban átmenetileg megszakító nappali munka-
rendű hallgatók közül minden hetediknek állt a döntése 
hátterében anyagi nehézség, a főként művészeti, a főleg 
gazdaságtudományi, valamint a főleg pedagógiai vagy 
speciális képzéseket kínáló intézmények hallgatói között  
a hasonló helyzetű hallgatók aránya mintegy négytizednyi, 
és a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló intézmények-
ben tanulók között is egyötödnyi. (A pénzügyi gondok mi-
att akadályokkal szembesülő hallgatók aránya a részidős 
képzésre járók esetében csupán 12%, ám a képzésüket 
korábban már átmenetileg megszakítók között többen, 
31%-nyian voltak azok, akiket anyagi okok [is] kényszerí-
tettek erre; ezek az arányok ugyanakkor nem különböz-
nek szignifikáns mértékben intézménytípusonként.)

A gyermekkori anyagi helyzet a családban és a szülők 
jelenlegi anyagi háttere összefüggést mutat a hallga-
tók által jelenleg tapasztalt anyagi lehetőségekkel. Míg  
a hallgatók valamivel kevesebb mint egynegyede nehéz 
vagy nagyon súlyos anyagi körülmények között végzi ta-
nulmányait, addig az ilyen nehézségeket tapasztalók ará-
nya csak 20% azok között, akik gyermekkorukban átlagos 

vagy annál jobb helyzetű családban nevelkedtek, ám en-
nek közel kétszerese, ha a hallgató már gyermekként is 
súlyos vagy nagyon súlyos nélkülözések között nőtt fel. 
Ez utóbbiak körében a nappali munkarendűek között 
még ennél is magasabb valamivel a pénzszűkében álló 
hallgatók aránya, míg a részidősök között valamivel ala-
csonyabb, esetükben idősebb, nagyobb arányban már 
dolgozó és így a szülőktől függetlenné vált hallgatókról 
lévén szó (3.7. ábra).
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3.7. ábra: A súlyos vagy nagyon súlyos pénzügyi nehézségekkel 
küzdő hallgatók aránya a családjuk anyagi helyzete szerint 

gyermekkorukban munkarendenként (N = 7229)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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3.6. ábra: A tanulmányaik során pénzügyi nehézségekkel szembesülők aránya a hallgatók között és a képzésüket  
anyagi okok miatt megszakítók aránya a képzésüket megszakító hallgatók között intézményi klaszterenként,  

nappali munkarendű hallgatók
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Nagyon hasonló, valamivel még kiélezettebb trendek 
figyelhetők meg a hallgatók családjának, szüleinek je-
lenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve: az átlagosnál 
rosszabb pénzügyi helyzetű családból érkező hallgatók 
között már majdnem minden második (47%) él maga is 
inkább vagy nagyon súlyos pénzügyi nehézségek között. 
A válaszadás idején nehéz helyzetben lévő család prob-
lémái nagyobb arányban érintik a nappali munkarendű 
hallgatókat, és többen vannak a részidős képzésre járók 
között, akik ettől viszonylagosan függetleníteni tudták 
magukat. Ugyanakkor az átlagos vagy annál jobb helyze-
tű családból érkező hallgatók körében éppen a részidő-
sök között találunk valamivel nagyobb arányban olyano-
kat, akik anyagi nehézségekkel küzdenek (3.8. ábra).

A család anyagi helyzete nem független a szülők is-
kolai végzettségétől: míg a hallgatók 18%-a élt nehézsé-
gek vagy súlyos nélkülözések között körülbelül 14 éves 
korában, azoknál, akiknek a szülei legfeljebb középfokú 
végzettségűek, ez tíz százalékponttal magasabb, a felső-
fokú végzettségű családi hátterű hallgatóknál viszont hét 
százalékponttal alacsonyabb volt. A gyermekkori anyagi 
nehézségek megtapasztalása magasabb a részidős, mint 
a nappali munkarendű hallgatók körében (3.9. ábra).  
Ráadásul – bár kevésbé erőteljesen – a jelenlegi anyagi 
körülményeiket is hasonlóan határozza meg a szüleik ta-
nulmányi háttere.

A legmagasabb iskolai végzettséggel mért családi hát-
tér ugyanakkor a hallgatók saját, válaszadáskori anyagi 
helyzetére is kihat, még ha kisebb mértékben is: a leg-
feljebb középfokú végzettségű szülőkkel rendelkezők 
körében három százalékponttal magasabb, a felsőfokú 
végzettségű szülőkkel rendelkezők körében pedig két  
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3.9. ábra: Az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetű családból 
származó hallgatók aránya a szüleik legmagasabb iskolai 

végzettsége szerint munkarendenként (N = 7398)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

százalékponttal alacsonyabb a nehéz anyagi helyzetben 
lévő hallgatók aránya, mint az átlagos 24%. Fontos azon-
ban, hogy ez a különbség már csak a nappali munkaren-
dű hallgatók esetében szignifikáns mértékű – a részidős 
hallgatókat külön vizsgálva már nem mondható, hogy 
a szülők végzettsége összefüggne a hallgatók pénzügyi 
helyzetével, csupán a család anyagi körülményeinek fent 
látott különbségei meghatározók (3.10. ábra).
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küzdő hallgatók aránya a családjuk jelenlegi anyagi helyzete 

szerint munkarendenként (N = 7220) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Összes 
hallgató

Nappali 
munkarend

Levelező vagy esti munkarend, 
távoktatás (nem szignifikáns)

Összes
hallgató

Legfeljebb
középfokú

Felsőfokú

24,1% 27,1%
22,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3.10. ábra: A súlyos vagy nagyon súlyos pénzügyi 
nehézségekkel küzdő hallgatók aránya a szüleik legmagasabb 

iskolai végzettsége szerint munkarendenként (N = 7167)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019



26

3. A hallgatók szociális háttere

A hallgatók csoportosítása pénzügyi helyzetük alapján
Mint fentebb bemutattuk, a hallgatók saját, illetve 
családjuk jelenlegi és múltbéli anyagi körülményei 
összefüggésben állnak egymással, még ha nem be-
szélhetünk is teljes illeszkedésről vagy közvetlen ok-
sági kapcsolatról. Annak érdekében, hogy megvizs-
gálhassuk, miben különböznek egymástól az eltérő 
szociális hátterű hallgatók életkörülményei, tanulmá-
nyi tapasztalatai, vélekedései és tervei, a továbbiak-
ban szubjektív értékeléseik alapján csoportosítva vizs-
gáljuk az átlagos, az átlagnál kedvezőbb és az átlagnál 
kedvezőtlenebb helyzetű hallgatókat.

A csoportosítást hierarchikus klaszterképzési eljá-
rással, Ward-módszerrel végeztük, négy változó be-
vonásával, melyek a pénzügyi nehézségek, a váratlan 
kiadások fedezésének képessége, a család jelenle-
gi pénzügyi helyzete és a család anyagi körülményei  
a válaszadó gyermekkorában. A válaszhiányokból adó-
dóan (a súlyozatlan esetszámot tekintve) 7170 válasz-
adó csoportosítása volt lehetséges. A következőkben 

a létrejött három klaszterben a bevont klaszterképző 
változók és a család (iskolázottsági) háttérmutatójá-
nak eloszlását, valamint főbb képzési jellemzőik sze-
rinti megoszlásukat tekintjük át.

A saját pénzügyi helyzetük értékelését tekintve  
az átlagos helyzetű hallgatók mintegy hattizede (61%) 
középre sorolta magát, ennél valamivel rosszabb ér-
tékelést körülbelül feleekkora arányban (31%) adtak, 
és 8% tartotta helyzetét a legkedvezőtlenebbnek.  
A pénzügyi nehézséggel alig vagy egyáltalán nem küz-
dők aránya elenyésző a körükben. Az átlagosnál jobb 
helyzetűek klaszterében minden második hallgatónak 
(51%) egyáltalán nem voltak anyagi gondjai, és közel 
ugyanennyien alig tapasztaltak ilyet (48%). Az átla-
gosnál rosszabb helyzetűként besorolt hallgatóknak 
ezzel szemben több mint egyharmada (35%) inkább 
komoly, egynegyede (26%) nagyon komoly nehéz-
ségekkel szembesült, 38% közepesnek minősítette  
a pénzügyi helyzetét (3.11. ábra).
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3.11. ábra: A hallgatók megoszlása a pénzügyi nehézségek mértéke szerint szociális klaszterenként (N = 7181)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Az átlagos és az annál rosszabb helyzetű hallga-
tóknak egyaránt 27%-a tudna saját bevételeiből 
vagy megtakarításaiból kifizetni egy 50 000 forin-
tos váratlan kiadást, az átlagosnál jobb helyzetűek-

nek viszont majdnem kétharmada (64%). Az utób-
biak egyharmada számíthatna ebben másvalaki 
segítségére, az átlagos helyzetben lévőknek több 
mint fele (52%), az ennél rosszabb helyzetűeknek 
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négytizede. Azok aránya, akiknek megoldhatatlan 
feladat lenne egy ekkora összeg előteremtése, a leg-
kedvezőbb helyzetben lévők között csak 2%, az átla-
gos helyzetűeknél viszont már 21%, a legkiszolgálta-
tottabb hallgatók között pedig 33% (3.12. ábra).

Az átlagosnál jobb helyzetű hallgatók közül 40% 
tartotta átlagosnak a családja anyagi helyzetét, ennél 
valamivel többen (41%) valamivel jobbnak, és egyti-

zedük sokkal jobbnak. Az átlagos szociális helyzetűek 
körében közel kétharmadnyian (65%) értékelték átla-
gosnak a családjuk anyagi viszonyait, ennél valamivel 
jobbnak 27%, sokkal jobbnak pedig 4% tartotta. Az 
átlagosnál rosszabb helyzetű hallgatók klaszterébe 
soroltaknak viszont csupán 6%-a tartotta átlagosnak 
családja pénzügyi lehetőségeit, 70% ennél valamivel, 
24% pedig sokkal kedvezőtlenebbnek (3.13. ábra).
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3.12. ábra: A hallgatók megoszlása egy 50 000 forintos váratlan kiadás kifizetésének képessége szerint szociális 
klaszterenként (N = 7180)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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3.13. ábra: A hallgatók megoszlása a családjuk jelenlegi pénzügyi helyzete szerint szociális klaszterenként (N = 7180)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A saját megítélésük szerint gyermekkorukban (körülbelül 
14 éves korukban) nagyjából átlagos körülmények között 
élők aránya 65% volt az átlagos helyzetűek, és 53% az en- 
nél jobb helyzetűek klaszterébe sorolt hallgatók körében, 
de mindössze 29% az ennél rosszabb helyzetűek között. 
Az ennél valamivel, illetve sokkal jobb körülmények között 
nevelkedettek aránya 20% és 1% volt az átlagos helyzetű, 
de 30% és 5% az ennél kedvezőbb helyzetű hallgatóknál. 
A legrosszabb helyzetű hallgatók között viszont összesen 
kevesebb volt 4%-nál. Ez utóbbiak között az átlagnál ne-
hezebb körülmények között élt korábban 54%, és súlyos 
nélkülözések között 13%. A jobb helyzetű hallgatókat cso-
portosító két másik klaszterben viszont a gyermekként  
az átlagnál kedvezőtlenebb helyzetben élők aránya össze-
sen alig haladta meg a 14%-ot (3.14. ábra).

Amint a fenti elemzésekben már rámutattunk,  
a hallgatók szociális, pénzügyi helyzete összefügg 
szüleik iskolai végzettségével is. A felsőfokú vég-
zettségű szülővel rendelkező hallgatók aránya mind  
az átlagos, mind az ennél jobb helyzetűek klaszterében 
meghaladja a hattizedet: az előbbiben 62%, az utób-
biban 66%. Az átlagosnál rosszabb szociális helyzetű 
hallgatók között viszont alig éri el a négytizedet (39%)  
a legalább egy felsőfokú végzettségű szülővel ren-
delkezők aránya, miközben e körben a legmagasabb  
a legfeljebb középfokú végzettségű (44%) és a leg-
feljebb alapfokú végzettségű (17%) családi hátterűek 
aránya, mintegy 10–15 százalékponttal meghaladva  
a hasonló végzettségűek arányát a többi klaszterhez 
viszonyítva (3.15. ábra).
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3.14. ábra: A hallgatók megoszlása a családjuk anyagi körülményei szerint gyermekkorukban szociális klaszterenként  
(N = 7177)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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3.15. ábra: A hallgatók megoszlása szüleik legmagasabb megszerzett iskolai végzettsége szerint szociális klaszterenként  
(N = 7118)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A különböző szociális helyzetű hallgatók megoszlása 
az egyes képzési jellemzők alapján vizsgált hallgatói 
csoportokon belül a 3.1. táblázatban, képzési terüle-
tenként pedig a 3.2. táblázatban vizsgálható. Az át-
lagosnál kedvezőbb anyagi helyzetben lévő hallga-
tók a főként műszaki képzést nyújtó intézmények és  
a főként gazdaságtudományi képzéseket nyújtó intéz-
mények hallgatói, a mester- vagy osztatlan képzésre 
járók és az állami ösztöndíjjal támogatott képzést vég-
zők körében haladják meg az összes hallgató között 
mért átlagos részarányukat. Képzési területek sze-

rint pedig különösen a gazdaságtudományok, az in-
formatika, valamint az orvos- és egészségtudomány 
képzési területek hallgatói között felülreprezentáltak. 
Az átlagosnál rosszabb helyzetben lévő hallgatók 
aránya magasabb az átlagosnál a főként művészeti 
képzéseket nyújtó intézményekbe és a főként hitéleti 
képzést nyújtó kisebb egyházi intézményekbe járók, 
a mesterképzésesek és a részidős képzésben tanulók 
között. Magasabb arányban vannak ilyenek továbbá  
a bölcsészettudomány, a hitéleti, a művészet és a pe-
dagógusképzés képzési területek hallgatói között.

3.1. táblázat: A hallgatók megoszlása szociális helyzetük szerint a főbb képzési jellemzők szerinti csoportokon belül  
(N = 7163–7180)

Átlagos helyzet Átlagosnál jobb helyzet Átlagosnál rosszabb 
helyzet

Összes hallgató 40,6% 45,8% 13,6%

Intézményi 
klaszter

Klasszikus egyetemi képzéseket 
nyújtó intézmények

42,6% 44,2% 13,2%

Főként műszaki képzést nyújtó 
intézmények

37,6% 48,3% 14,0%

Főként gazdaságtudományi 
képzéseket nyújtó intézmények

37,5% 51,7% 10,8%

Főként pedagógiai  
alapképzéseket nyújtó és  
speciális, kisebb intézmények

43,6% 40,8% 15,5%

Főként művészeti képzéseket 
nyújtó intézmények

44,2% 32,6% 23,2%

Hitéleti és esetenként világi, 
pedagógiai képzést nyújtó 
egyházi intézmények

33,7% 42,1% 24,2%

Képzési szint Felsőoktatási szakképzés 
(FOKSZ, ISCED 5)

47,6% 38,9% 13,5%

Alapképzés  
(BA/BSc, ISCED 6)

41,4% 45,1% 13,5%

Mesterképzés  
(MA/MSc, ISCED 7)

38,0% 47,1% 14,9%

Osztatlan képzés  
(ISCED 7)

38,2% 48,9% 12,9%

Munkarend Nappali munkarend 40,9% 46,6% 12,5%

Levelező vagy esti munkarend, 
távoktatás

39,6% 43,5% 16,8%

Finanszírozási 
forma

A magyar állam által  
ösztöndíjjal támogatott

38,4% 47,3% 14,2%

(Főleg) önköltséges 46,2% 41,8% 12,0%

Egyéb (részösztöndíjas, egyéb 
külföldi ösztöndíjas stb.)

46,3% 42,7% 11,0%

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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3.2. táblázat: A különböző szociális helyzetű hallgatók megoszlása a képzési területeken belül (N = 6950)

Átlagos helyzet Átlagosnál jobb helyzet Átlagosnál rosszabb helyzet

Összes hallgató 40,6% 45,8% 13,6%

Agrár 41,3% 47,4% 11,3%

Államtudományi 37,9% 46,8% 15,3%

Bölcsészettudomány 41,9% 42,1% 16,0%

Gazdaságtudományok 39,8% 49,7% 10,5%

Hitéleti 30,4% 44,1% 25,5%

Informatika 34,9% 49,1% 15,9%

Jogi 45,3% 43,9% 10,8%

Műszaki 39,1% 47,3% 13,6%

Művészet 46,4% 34,4% 19,2%

Művészetközvetítés 57,5% 35,0% 7,5%

Orvos- és egészségtudomány 39,8% 48,7% 11,6%

Pedagógusképzés 41,1% 42,1% 16,8%

Sporttudomány 48,0% 45,6% 6,4%

Társadalomtudomány 46,4% 37,9% 15,7%

Természettudomány 44,5% 38,5% 17,0%

 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A felsőfokú képzést megelőző tanulmányi jellemzők,  
a középiskolában és iskolarendszeren kívül – nem utol-
sósorban a munka világában – szerzett tapasztalatok 
és a belépés módja egyaránt összefüggésben állnak 
egyfelől a felsőfokú képzési jellemzőkkel, tanulmányi 
előmenetellel és sikerességgel, másfelől pedig a hall-
gatók családi életkörülményeivel, szociális hátterével. 
Az atipikus belépési út, a felsőoktatásba való késlelte-
tett belépés körülményei vagy a ritka, sajátos középfokú 
képzési háttér ismerete segíthet olyan hallgatói csopor-
tok azonosításában, amelyek célzott támogatások se-
gítségével eredményesebben vagy gyorsabban teljesít-
hetik a képzési követelményeket. Így az EUROSTUDENT 
vizsgálati fókuszában is megjelent az atipikus helyzetű 
hallgatók azonosításának igénye. Az alábbi fejezetben  
a belépésük szempontjából atipikus hallgatók jellem-
zőinek vázlatos áttekintésére vállalkozunk, először  
a felsőoktatási intézmények klasztereinek összehasonlí-
tásával, a fejezet végén pedig annak vizsgálatával, hogy 
a hallgatók szociális, illetve középiskolai háttere hogyan 
függ össze a belépés sajátosságaival, valamint közép- és 
felsőfokú tanulmányi tapasztalataikkal.

A hallgatók jelentős többsége, mintegy háromnegye-
de valamilyen gimnáziumban – 4, 6 vagy 8 osztályos, 

idegen nyelvi előkészítő évvel kiegészülő 5 osztályos, két 
tannyelvű, esetleg idegen nyelvű gimnáziumban nap-
pali munkarendben – szerezte érettségi bizonyítványát  
(a továbbiakban: érettségijét; a később szerzett érett-
ségi tanúsítványt vagy az előrehozott érettségit elem-
zésünkben nem vesszük figyelembe). Az átlagnál ma-
gasabb, körülbelül négytizednyi ugyanakkor a jelenleg 
levelező vagy esti munkarendű képzésben vagy távok-
tatásban tanuló hallgatók között azok aránya, akik nem 
gimnáziumban, hanem szakgimnáziumban (korábbi ne-
vén: szakközépiskola) szerezték az érettségijüket. A nem 
gimnáziumban érettségizők magasabb aránya a részidős 
hallgatók között valamennyi intézményi klaszterben 
megfigyelhető, ám az intézményi klaszterek között is je-
lentős különbségek vannak. Míg a klasszikus egyetemi 
képzéseket kínáló és a főleg gazdaságtudományi képzé-
seket nyújtó intézményekben az átlagnál néhány száza-
lékponttal alacsonyabb, a kisebb, pedagógiai alapképzé-
seket vagy speciális képzéseket kínáló intézményekben 
egyharmados, a kisebb egyházi intézmények hallgatói 
között közel 40%, a főleg művészeti képzéseket hirdető 
intézményekben pedig 44% azok aránya, akik a jelenle-
gi szakgimnáziumoknak megfelelő vagy valamilyen más 
speciális középiskolában érettségiztek (4.1. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás

Összes
intézmény

Klasszikus
egyetemi

képzéseket nyújtó
intézmények

Főként műszaki
képzést
nyújtó

intézmények

Főként
gazdaságtudományi
képzéseket nyújtó

intézmények

Főként pedagógiai
alapképzéseket

nyújtó és 
speciális, kisebb

intézmények

Főként művészeti
képzéseket nyújtó

intézmények

Hitéleti és 
esetenként

világi, pedagógiai
képzést nyújtó egyházi

intézmények

24,4%
18,4%

29,9%
23,7%

33,4%
43,7% 39,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4.1. ábra: A nem gimnáziumban érettségizők aránya a hagyományos (nappali munkarendű) középiskola befejezésekor érettségit 
szerző hallgatók körében munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 6663)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A hallgatók több mint háromnegyede állami vagy (ko-
rábban) önkormányzati fenntartású gimnáziumban vagy 
szakgimnáziumban (szakközépiskolában) szerezte érett-
ségijét. Az állami középiskolában érettségizők aránya 
még ennél is magasabb a részidős képzésre járók között 

(de mivel ott e szempontból nincs szignifikáns különbség 
a felsőoktatási intézményi klaszterek között, ezt részlete-
sebben nem ismertetjük). A nappali munkarendű hallga-
tók között jelentős még ezenkívül az egyházi fenntartású 
középiskolákban végzettek aránya (17%), és az átlagosnál 
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még magasabb is a korábban ilyen típusú gimnáziumban 
vagy szakgimnáziumban tanulóké a klasszikus egyetemi 
képzéseket nyújtó intézmények (19%), a kisebb, főként 
pedagógiai vagy speciális képzéseket nyújtó intézmények 
(25%) és a kisebb egyházi felsőoktatási intézmények hall-
gatói között (27%). Egyetemi fenntartású gimnáziumból 
vagy alapítványi középiskolából egyaránt a nappali mun-

karendű hallgatók körülbelül 4-4%-a érkezett, az előb-
biek aránya a klasszikus egyetemi képzéseket, illetve  
a főleg művészeti képzéseket kínáló intézmények hallga-
tói között, az utóbbiaké pedig a főként gazdaságtudomá-
nyi, illetve szintén a főleg művészeti képzéseket hirdető 
felsőoktatási intézményekre járók körében magasabb  
az átlagosnál (4.2. ábra).

Összes
intézmény

Klasszikus
egyetemi

képzéseket nyújtó
intézmények

Főként műszaki
képzést
nyújtó

intézmények

Főként
gazdaságtudományi
képzéseket nyújtó

intézmények

Főként pedagógiai
alapképzéseket

nyújtó és 
speciális, kisebb

intézmények

Főként művészeti
képzéseket nyújtó

intézmények

Hitéleti és 
esetenként

világi, pedagógiai
képzést nyújtó egyházi

intézmények

74,1% 72,3%
77,3% 77,9%

68,5% 71,3% 70,0%

3,7% 4,6%
2,9% 3,0%

1,8%
7,5%

4,4% 3,9%
3,6%

7,3%

4,2%

6,3%

2,5%

17,5% 18,7% 16,1% 11,2%

24,9%
15,0%

27,5%

0,4% 0,5% 0,6% 0,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Állami vagy önkormányzati fenntartású Egyetemi fenntartású (pl. gyakorlóiskola) Alapítványi vagy magánfenntartású

Egyházi fenntartású Egyéb

4.2. ábra: A nappali munkarendű hallgatók megoszlása az érettségit adó középiskolájuk fenntartójának típusa szerint, intézményi 
klaszterenként (N = 5000)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A hallgatók között összességében kevesen, alig több 
mint 2%-nyian vannak, akik nem közvetlenül a nappa-
li munkarendben folytatott középiskolai tanulmánya-
ik végén, hanem annak befejezése vagy megszakítása 
után több mint egy évvel vagy felnőttoktatás, esetleg 
nem nappali munkarendű képzés keretében szereztek 
érettségit. Arányuk a nappali munkarendű hallgatók kö-
zött még ennél is kevesebb (1%), azonban a részidős 
hallgatók között lényegesen több (7%). Ez a főleg mű-
vészeti képző intézmények kivételével, ahol nem ke-
rültek a mintába olyan részidős hallgatók, akik később 
érettségiztek, valamennyi intézményi klaszter esetében 
hasonlóan alakul. Némileg magasabb az érettségit ké-
sőbb szerző hallgatók aránya a főként pedagógiai vagy 
speciális képzéseket hirdető intézményekben tanulók 
között (4%), valamint különösen sok ilyen hallgató jár 
főleg hitéleti szakokat oktató kisebb egyházi intézmé-
nyekbe (17%), az utóbbi intézmények részidős hallgatói 

közül több mint minden ötödik később szerzett közép-
fokú végzettséget (4.3. ábra).

A hallgatók között viszonylag kevesen, 13%-nyian van-
nak, akik nem közvetlenül az érettségit követően, hanem 
több mint két évvel azután léptek be először a felsőok-
tatásba. Arányuk a nappali munkarendűek között ennek 
alig fele (6%), azonban a részidős képzésben tanulók 
között lényegesen több (36%). Ez a különbség az eltérő 
munkarendek között szinte valamennyi intézményi klasz-
ter esetében hasonlóan alakul, a főleg művészeti kép-
ző intézmények kivételével, ahol a legelső felsőoktatási 
tanulmányaikat késleltetve megkezdő hallgatók aránya  
a klaszterre jellemző átlagtól alig marad el (20%) a nap-
pali munkarendűek esetében. Számottevően magasabb 
az érettségi után két évnél később felsőfokú képzést 
kezdő hallgatók aránya a főként pedagógiai vagy speci-
ális képzéseket hirdető intézményekben is (20%), vala-
mint különösen sok a főleg hitéleti szakokat oktató ki-
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sebb egyházi intézményekben tanulók között. Ez utóbbi 
intézmények hallgatói közül több mint minden második  
esetében telt el két év vagy annál hosszabb idő a közép-

fokú végzettség megszerzése és a felsőfokú tanulmányok 
megkezdése között (52%), a részidős hallgatók körében 
pedig tízből majdnem hétre ez jellemző (4.4. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás

Összes
intézmény

Klasszikus
egyetemi

képzéseket nyújtó
intézmények

Főként műszaki
képzést
nyújtó

intézmények

Főként
gazdaságtudományi
képzéseket nyújtó

intézmények

Főként pedagógiai
alapképzéseket

nyújtó és 
speciális, kisebb

intézmények

Főként művészeti
képzéseket nyújtó

intézmények

Hitéleti és 
esetenként

világi, pedagógiai
képzést nyújtó egyházi

intézmények

2,5% 2,0% 1,9%
2,8%

3,9%
2,0%

17,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

4.3. ábra: A nappali munkarendű középiskola befejezését követően később a felnőttoktatásban (pl. esti vagy levelező munkarendű 
középiskolában) vagy iskolarendszeren kívül érettségit szerzők aránya a hallgatók között munkarendenként és intézményi 

klaszterenként (N = 7406)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás

Összes
intézmény

Klasszikus
egyetemi

képzéseket nyújtó
intézmények

Főként műszaki
képzést
nyújtó

intézmények

Főként
gazdaságtudományi
képzéseket nyújtó

intézmények

Főként pedagógiai
alapképzéseket

nyújtó és 
speciális, kisebb

intézmények

Főként művészeti
képzéseket nyújtó

intézmények

Hitéleti és 
esetenként

világi, pedagógiai
képzést nyújtó egyházi

intézmények

13,1%
10,2% 12,5% 14,5%

20,2% 20,6%

52,1%
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4.4. ábra: Az első felsőfokú képzésüket az érettségi megszerzése vagy nappali munkarendű középiskolai tanulmányaik befejezése 
után több mint két évvel megkezdők aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7384)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A hallgatók közel hattizede úgy vélte, hogy középfokú ta-
nulmányai során inkább vagy nagyon jó felkészítést kapott 
a jelenlegi felsőoktatási képzésére. Ám 41% ebből a szem-
pontból inkább vagy nagyon elégedetlen vagy legfeljebb 
csak közepes mértékben elégedett egykori középiskolá-
jával. Ahogy az összes hallgató között, úgy az egyes in-
tézményi klaszterekben is többnyire a részidős hallgatók 
voltak valamivel többen elégedetlenek. Azonban a főként 
pedagógiai vagy speciális képzéseket hirdető intézmé-
nyekben minimális, a főleg művészeti képzéseket kínáló 

intézményekben pedig kifejezetten jelentős különbséggel 
a részidős hallgatók között voltak az átlagosnál keveseb-
ben a középiskolájukkal elégedetlen hallgatók. Összessé-
gében a főként műszaki képzéseket nyújtó, illetve a főleg 
művészeti képzéseket kínáló intézményekben, a részidős 
hallgatókat tekintve pedig ezeken kívül a főleg gazdaság-
tudományi képzéseket hirdető intézményekben volt na-
gyon magas a középiskolából hozott tudásukat elégtelen-
nek érzők aránya, mely megközelítette vagy akár meg is 
haladta körükben az 50%-ot (4.5. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás

Összes
intézmény

Klasszikus
egyetemi

képzéseket nyújtó
intézmények

Főként műszaki
képzést
nyújtó

intézmények

Főként
gazdaságtudományi
képzéseket nyújtó

intézmények

Főként pedagógiai
alapképzéseket

nyújtó és 
speciális, kisebb

intézmények

Főként művészeti
képzéseket nyújtó

intézmények

Hitéleti és 
esetenként

világi, pedagógiai
képzést nyújtó egyházi

intézmények

41,0% 39,2%
44,4% 40,5% 39,2%

49,5%
39,8%
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4.5. ábra: Azok aránya, akik szerint középiskolai tanulmányaik csak közepes mértékben vagy annál kevésbé készítették fel őket 
jelenlegi felsőfokú képzésükre, munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7213)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Az érettségire épülő (felsőfokú végzettséget nem igény-
lő) képzésekre járó hallgatók átlagosan 22 és fél évesek 
voltak, amikor jelenlegi – a válaszadáskor végzett – kép-
zésüket elkezdték, és átlagosan 20 és fél éves korukban 
kezdték meg legelső felsőfokú képzésüket. Az eltérés 
oka, hogy a hallgatók egy része korábban már járt má-
sik felsőoktatási képzésre is, amelyen lehet, hogy meg-
szerezték a végzettséget, de lehet, hogy félbehagyták  
(4.6. ábra). A nappali munkarendűek átlagéletkora  
az első képzés elkezdésekor hasonló, 19 és fél év, ám  
a jelenlegi képzés megkezdésekor is csak alig magasabb, 
20 év körül alakul, ami azt mutatja, hogy a nappali mun-
karendűek nagy arányban jellemzően első képzésüket 
végzik az adott képzési szinten. A részidős képzésre já-
rók viszont átlagosan 24 évesen kezdték első képzésü-
ket, és a jelenlegi képzésük megkezdésekor már átla-
gosan 30 és fél évesek – ami arra utal, hogy a részidős 
hallgatók jelentős aránya járt már korábban valamilyen 
alap-, osztatlan vagy felsőoktatási szakképzésre. A főleg 
gazdaságtudományi képzéseket hirdető intézmények 
hallgatói nagyon kevéssel, a főként pedagógiai vagy 

speciális képzéseket nyújtó intézményekbe járók már 
számottevően, a főleg hitéleti képzéseket kínáló egyhá-
zi intézményekben tanulók pedig átlagosan jóval idő-
sebbek az első, illetve a mostani képzésük megkezdése-
kor: az utóbbi hallgatók átlagosan majdnem 29 évesen 
kezdték az első, és átlagosan közel 34 évesen a jelen-
legi felsőfokú tanulmányaikat. Az átlagnál némileg fia-
talabban kezdték viszont első és mostani képzésüket is  
a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló, a főleg műsza-
ki, illetve a főként művészeti képző intézmények hallga-
tói. Ez utóbbi klaszter különleges abból a szempontból, 
hogy alig van különbség az első és a jelenlegi felsőfokú 
tanulmányok elkezdése, illetve ezeken belül a munka-
rendek szerint. Ez azt valószínűsíti, hogy a hallgatóik 
bár jelentős arányban késleltetve (az érettségi után 
hosszabb idő elteltével) kezdik meg felsőfokú képzésü-
ket, az többnyire az első szakjuk ezen a szinten, és ke-
vesen vannak köztük, akik más képzést is folytattak már 
korábban a felsőoktatásban; a művészeti képzésre való 
jelentkezés vélhetően sajátos elkötelezettséget kíván, 
ami valószínűleg jóval korábban megszületik.
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4.6. ábra: Az alap-, osztatlan vagy felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók átlagéletkora jelenlegi (N = 6372) és legelső (N = 6297) 
felsőfokú képzésük megkezdésekor munkarendenként és intézményi klaszterenként

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A tanulmányaikat késleltetve, az érettségi után több mint 
egy évvel megkezdő hallgatók közül nagyjából minden 
nyolcadik mondta, hogy családi okok (pl. gyermekválla-
lás), minden ötödik, hogy munkavállalással kapcsolatos 
okok, ennél valamivel többen, hogy anyagi nehézségek, 
és körülbelül minden harmadik, hogy a felsőoktatást 
megelőző továbbtanulás vagy sikertelen felvételi miatt 
kezdte később felsőfokú képzését. A főként gazdaságtu-
dományi és a főként pedagógiai vagy speciális képzéseket 
kínáló intézményekben ennél valamivel, a főleg hitéleti 
képzéseket nyújtó, kisebb egyházi intézményekben pedig 
lényegesen nagyobb arányban voltak, akiket családi okok 
hátráltattak a felsőoktatásba való belépéskor (14–24%).  
A főként műszaki képzést nyújtó (23%), a főként gazda-
ságtudományi képzést nyújtó intézmények (31%), illetve 
a főleg hitéleti és esetenként világi, pedagógiai képzést 
nyújtó egyházi intézmények hallgatói (30%) említették  
az átlagost meghaladó arányban, hogy anyagi okok késlel-

tették első felsőfokú tanulmányaik elkezdését. A munka-
vállalás miatt később átlépők aránya a főként műszaki kép-
zéseket hirdető (22%), a főleg hitéleti képzéseket kínáló 
egyházi (27%), valamint a főként gazdaságtudományi te-
rületen képző intézményekben (30%) volt az átlagnál ma-
gasabb. A főleg művészeti képzéseket hirdető és a főként 
műszaki képzéseket nyújtó intézményekben az átlagot lé-
nyegesen meghaladta azok aránya, akik az érettségit kö-
vetően még további, kiegészítő tanulmányokat folytattak, 
de nem felsőfokú képzés keretében (42–42%). A klasszi-
kus egyetemi képzéseket hirdető intézményekben tanuló, 
ám az érettségihez képest később belépő hallgatók között  
az átlagot tíz százalékponttal haladta meg a felsőfokú ta-
nulmányaikat eredménytelen felvételi miatt később meg-
kezdők aránya (44%). A főleg művészeti képzéseket hirde-
tő intézményekbe járó, késleltetve belépő hallgatóknak 
pedig több mint fele korábban legalább egyszer sikertele-
nül felvételizett valahová (52%) (4.7., 4.8. ábra).
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4.7. ábra: A felsőfokú képzésüket az érettségi megszerzése vagy a nappali tagozatos középiskola befejezése után egy évnél később 
megkezdők közül a felsőfokú tanulmányaikat az adott okból késleltetők aránya intézményi klaszterenként, nappali munkarendű 

képzésre járók és az összes hallgató (N = 1637–1639)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Megjegyzés: Munkával kapcsolatos okok – nappali munkarendű képzések: szignifikancia – p < 0,1
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4.8. ábra: A felsőfokú képzésüket az érettségi megszerzése vagy a nappali tagozatos középiskola befejezése után egy évnél később 
megkezdők közül a felsőfokú tanulmányaikat az adott okból késleltetők aránya intézményi klaszterenként, részidős képzésre járók 

és az összes hallgató (N = 1637–1639)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Megjegyzés: Munkával kapcsolatos okok – részidős képzések: szignifikancia – p < 0,1
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Jellemző továbbá, hogy az érettségit hamar követő to-
vábbtanulás akadályai közül a családi és munkavállalás-
sal összefüggő okokat alacsonyabb arányban említették  
a nappali munkarendű hallgatók, míg körükben az átla-
gosnál magasabb volt azok aránya, akik valamilyen ta-
nulmányi ok – kiegészítő tanulmányok vagy sikertelen 
felvételi – miatt kezdték meg később felsőfokú képzésü-
ket (4.7. ábra). Ezzel szemben a részidős képzésekre já-
rók az összes hallgatóhoz viszonyítva valamivel nagyobb 
arányban mondták, hogy anyagi vagy munkavállalással 
kapcsolatos okok hátráltatták őket a felsőoktatásba való 
belépésben, ám a képzésüket tanulmányi okok miatt 
később kezdők aránya alacsonyabb volt körükben, mint  
az összes hallgató átlaga (4.8. ábra). (Az intézményi klasz-
terek közötti különbség nem volt szignifikáns a nappali 
munkarendűeknél az anyagi okok, illetve a részidős hall-
gatóknál a családi ok miatt később belépők arányában.)

A legelső felsőfokú tanulmányaikat megelőzően ál-
landó jelleggel, legalább heti 20 órában és legalább egy 
éven keresztül munkát vállaló hallgatók aránya 17%.  
A nappali munkarendűekre feleekkora arányban jellem-
ző a felsőoktatási képzés előtti folyamatos munkavégzés, 
a részidősöknek viszont több mint négytizede végzett 
hosszabb ideig állandó fizetett munkát, mielőtt az első 
szakját elkezdte. Az átlagosnál jelentősen magasabb  
a korábban már a munkaerőpiacon aktívak aránya a hall-
gatók között a főként pedagógiai vagy speciális képzé-
seket kínáló intézményekben (minden negyedik hallga-

tó), de a hitéleti képzéseket nyújtó egyházi intézmények 
hallgatói között különösen sokan (több mint felük) dol-
goztak sokat és sokáig a felsőfokú tanulmányaik előtt.  
A főleg gazdaságtudományi képzéseket, valamint a fő-
leg művészeti képzéseket nyújtó intézményekbe járók 
között a korábban már dolgozók aránya ennél alacso-
nyabb, kevesebb mint egyötödnyi. Viszont a nappali 
munkarendű hallgatókat tekintve ez utóbbi intézmények 
hallgatói között vannak a második legnagyobb arányban  
a korábban hosszabb ideig folyamatosan dolgozók (17%) 
(4.9. ábra). Azt is lényeges kiemelni, hogy a művészeti 
intézmények korábban munkát vállaló hallgatói között 
vannak a legnagyobb arányban azok, akiknek a felsőfo-
kú képzést megelőző munkája nagy- vagy teljes mérték-
ben kapcsolódott a tanulmányaikhoz, a régebben már 
dolgozó hallgatók 37%-ára, de a nappali munkarendű, 
korábban dolgozó hallgatóknak is 34%-ára volt ez jel-
lemző. A régebben már dolgozó részidős hallgatóknak 
pedig több mint a fele (57%) végzett a jelenlegi képzé-
séhez illeszkedő munkát. Ezek aránya az összes hallgató 
között mindössze 19%, a nappali munkarendűek között 
csupán 13%, és a részidős képzésre járók között is csak 
33%; a többi intézményi klaszter közül csak a főként gaz-
daságtudományi képzést kínáló intézmények, a részidős 
hallgatók vonatkozásában pedig a főleg pedagógiai alap-
képzéseket vagy speciális képzéseket nyújtó, kisebb in-
tézmények esetében figyelhető meg az átlagot néhány 
százalékponttal meghaladó arány (4.10. ábra).
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4.9. ábra: A felsőfokú tanulmányaikat megelőzően legalább egy évig legalább heti 20 órában állandó jelleggel fizetett munkát 
végző hallgatók aránya munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 7510)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019 
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4.10. ábra: A felsőfokú tanulmányaikat megelőzően fizetett munkát végző hallgatók közül azok aránya, akiknek a korábbi 
munkájuk nagy vagy teljes mértékben illeszkedett jelenlegi képzésükhöz, munkarendenként és intézményi klaszterenként  

(N = 4104)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A késleltetett belépés és a társadalmi háttér
A felsőoktatásban tanuló fiatalok háromnegyede 
gimnáziumban érettségizett, ezen belül a hagyomá-
nyos négyosztályos gimnáziumban végzettek vannak  
a legnagyobb arányban. A szakgimnáziumból (szak-
középiskolából) érkezők aránya közel egynegyed, míg 
a felnőttoktatásban végzetteké csekély. Az átlagosnál 
magasabb a szakgimnáziumokban (korábban: szakkö-
zépiskola) érettségizettek aránya a felsőoktatási szak-
képzésben (43%), míg alapképzésben 26%, osztatlan 
képzésben pedig 12% az arányuk a mintában. 

Az alábbiakban több szempontból is megvizsgáljuk, 
mi jellemzi az egyes középiskolai típusokból a felsőokta-
tásba átlépő tanulókat. Egyrészt áttekintjük a különböző 
iskolatípusokból érkező hallgatók főbb társadalmi-de-
mográfiai jellemzőit. Másrészt elemezzük a középfokú 
oktatás felkészítő szerepének értékelését a felsőfokú 
továbbtanulás szempontjából. Harmadrészt, bár a jelen 
kutatás adatai alapján erre csak korlátozottan van lehe-
tőségünk, a különböző iskolatípusokból érkezők felsőok-
tatási továbbtanulási útjára is kitérünk, elsődlegesen  
a tanulmányok folytonosságára, illetve megszakítására.

A gimnáziumokból érkezők körében a nők felülrep-
rezentáltak (58%), míg a szakgimnáziumokból érkezők 
között 3%-os férfitöbblet látszik. Ez nagyjából megfe-
lel a két középiskola-típusban tanulók nemek szerinti 
összetételének: a gimnáziumokban tanulók körében 
valamivel magasabb a lányok aránya, míg a szakgim-

náziumokban a fiúké. Valamennyi képzési szinten 
megfigyelhető, hogy a szakgimnáziumokból érkezők 
életkora magasabb, és – részben ezzel összefüggés-
ben – a részidős képzésben tanulók között is felülrep-
rezentáltak a szakképzésből érkezők (nem függetlenül 
attól, hogy a szakgimnáziumokban a szakképzési ta-
nulmányok az érettségit követően kezdődnek, így ott 
a képzés hosszabb ideig tart).

Azok, akik szakgimnáziumból lépnek be a felsőokta-
tásba, jellemzően kedvezőtlenebb társadalmi helyze-
tűek, mind a szülők legmagasabb iskolai végzettsége  
(a két szülő közül a magasabb végzettségűét figye-
lembe véve), mind pedig a gyermekkori (14 éves kori) 
anyagi helyzet szempontjából. Az összes hallgató közül 
a gyermekkorukban átlagos anyagi körülmények között 
élők aránya 54%, az ennél jobb körülmények között ne-
velkedőké 25%, a kedvezőtlenebb helyzetűeké pedig 
20%; a gimnáziumban érettségizettek körében az átla-
gosnál jobb, a többi iskolatípusban végzettek között vi-
szont az annál rosszabb anyagi viszonyok között felnö-
vők aránya magasabb. Ha az érettségit adó gimnázium 
típusát részletesebben megvizsgáljuk, tapasztalhatunk 
belső eltéréseket is: e csoporton belül az átlagosnál 
kedvezőbb a helyzetük a 6 vagy 8 évfolyamos gimnázi-
umokban érettségizetteknek (különösen a szülők isko-
lai végzettségét tekintve), míg a másik három alkategó-
ria arányai egymáshoz hasonlóak (4.11. ábra).
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4.11. ábra: A felsőoktatásban tanulók társadalmi háttere az érettségit adó középiskola típusa szerint (N = 6603–6309)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A középiskola felsőoktatásra felkészítő szerepét  
a gimnáziumokban érettségizők értékelték kedve-
zőbben: 61%-uk értékelte az ötfokú skálán inkább 
vagy nagyon jónak a középiskolai felkészítés szín-
vonalát, míg a szakgimnáziumokban érettségizet-

teknek csupán 46%-a. A gimnáziumban végzettek 
jellemzően erősebbnek is tartják volt középiskolá-
jukat: az ötfokú skála két legjobb értékét 74% adta, 
míg a szakgimnáziumokban végzetteknek csak 
55%-a (4.12. ábra).
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4.12. ábra: A középiskola értékelése az érettségit adó intézmény típusa szerint (N = 6670)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A 4.13. ábrán látható, hogy az érettségit adó középiskola 
típusa szerint eltér, ki mikor lépett be elsőként a felsőok-
tatásba. Összességében a hallgatók 71%-a közvetlenül  
az érettségi megszerzése után tanult tovább, és 29% 
azoknak az aránya, akik csak később tették ezt meg. A ké-
sőbb belépők aránya ugyanakkor az átlagosnál magasabb 

a szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában érettségi-
zettek körében (56%), míg a 4 osztályos gimnáziumokban 
érettségizettek 76%-a, a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziu-
mokban, illetve a két tannyelvű gimnáziumokban érett-
ségizetteknek több mint 80%-a az érettségit közvetlenül 
követő tanévben iratkozott be elsőként a felsőoktatásba.

68,7%

43,7%

75,5%

85,6%

84,7%

81,7%

71,3%

13,4%

27,5%

14,0%

10,5%

11,0%

10,7%

16,0%

17,9%

28,9%

10,5%

3,9%

4,3%

7,9%

12,7%

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

Felnőttoktatás

Szakgimnázium (nappali; korábban szakközépiskola)

Gimnázium – 4 osztályos (nappali)

Gimnázium – 5 osztályos (nappali) 

Gimnázium – 6 vagy 8 osztályos (nappali)

Két tannyelvű, idegen nyelvű gimnázium (nappali)

Összes hallgató

Az érettségi évében 1–2 éven belül Később

4.13. ábra: Az első felsőoktatási tanulmányok megkezdésének ideje az érettségit adó középiskola típusa szerint (N = 6650)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A felsőoktatási tanulmányoknak az érettségi évéhez 
képest későbbi megkezdése jellemzőbb a szakgimná-
ziumokból továbbtanulókra: 28%-uk az érettségit kö-
vető 1–2 évben került be először a felsőoktatásba, és 
ugyanennyien voltak azok, akik még ennél is később 
kezdték meg felsőfokú tanulmányaikat. A felsőoktatá-
si tanulmányok késleltetett megkezdésének okai vál-
tozatosak, és a középiskola típusa szerint is eltérnek  
(4.14. ábra). A továbbtanulási döntés kitolásának 
hátterében az adatok tanúsága szerint a szakkép-
zésben érettségizettek esetében gyakran tanul-
mányi okok, feltehetőleg részben az OKJ-szakma 
megszerzésének vágya áll, ugyanakkor más okok is 
meghúzódhatnak. Ilyen lehet a kudarcos felvételi,  
a motiváció elvesztése vagy a rosszabb szociális hely-
zet miatti halasztás. A gimnáziumokból a felsőoktatás-
ba késleltetve bekerülők a sikertelen felvételit jelölték  
meg a legnagyobb arányban, ezen az iskolatípuson be-

lül a két tannyelvű gimnáziumokban érettségizőknél volt  
a legkevésbé jellemző ez az ok (26%), míg a másik há-
rom gimnáziumtípusban közel azonos (46–50%) volt  
az ilyen említések aránya. Az érettségihez képest ké-
sőbb továbbtanuló gimnazisták egy részére szintén 
jellemző, hogy a későbbi kezdés hátterében tanulmá-
nyi okok állnak, azaz előbb valami mást tanultak a ké-
sőbb diplomát szerezni vágyók (lehetséges, hogy rész-
ben a sikertelen felvételi miatti, kényszerű döntésből), 
emellett a motiváció elvesztése, a munkavállalás és  
az anyagi nehézségek is hátráltató szempontként jelen-
tek meg mintegy 16-16% számára. Az anyagi nehézsé-
geket ugyanakkor nem körükben, hanem a szakgimna-
zisták körében említették a leggyakrabban, több mint 
egynegyedes arányban, ami összhangban van azzal, 
hogy a két iskolatípus közül a szakgimnáziumokban 
érettségizettek családi anyagi háttere kedvezőtlenebb, 
mint a gimnáziumokból a felsőoktatásba érkezőké.
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4.14. ábra: Az első felsőoktatási tanulmányok későbbi megkezdésének főbb indokai  
az érettségit adó középiskola típusa szerint (a felnőttoktatásban végzettek nélkül, N = 1541)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A szociális helyzet és a felsőfokú továbbtanulás ösz-
szefüggései kapcsán érdemes kiemelnünk, hogy 
mind az átlagosnál kedvezőtlenebb anyagi helyzet, 
mind pedig az alacsonyabb szülői iskolázottság hát-
ráltatja a felsőoktatásba való közvetlen belépést. 
Míg a felsőfokú végzettségű szülők gyermekei és  

az átlagosnál jobb anyagi hátterűek 76–77%-a szá-
mára a középiskolából egyenes út vezetett a fel-
sőoktatásba, a legfeljebb érettségizett szülők gyer-
mekeinek csak a 61%-ára volt ez jellemző, ugyanígy 
az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetű családokból 
származókra is (4.15. ábra).
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4.15. ábra: A felsőoktatásba való első belépés ideje a gyermekkori családi jövedelem és  
a szülők legmagasabb iskolai végzettsége szerint

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A 4.14. ábrán látható volt, hogy a munkavállalást vala-
mivel gyakrabban jelölték meg a szakgimnáziumokban 
érettségizettek a felsőfokú tanulmányok megkezdésé-
nek egyik akadályaként, ugyanakkor a felsőfokú kép-
zés előtti munkavállalás nem csupán a tanulmányok 
késleltetett megkezdésével lehet összefüggésben, ha-
nem előfordulhat, hogy egy fiatal például anyagi okok 
miatt kényszerül arra, hogy a felsőoktatás előtt vagy 
akár már a középiskola alatt is munkát vállaljon. Míg  
az első felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt a gim-

náziumokban érettségizettek átlagosan 51%-ának volt 
valamilyen fizetett munkája (beleértve a fizetett diák-
munkát, illetve a fizetett szakmai gyakorlatot is), ad-
dig a szakgimnáziumokban érettségizettek 67%-ának.  
A felsőoktatás előtti munkavégzés ugyanakkor nem fel-
tétlenül jelent teljes állásban végzett munkát, de a heti 
20 óránál több legalább egy évig tartó munkavégzés 
2,5-szer gyakrabban jellemezte azokat, akik szakgim-
náziumi érettségi után kerültek be a felsőoktatásba, 
mint azokat, akik gimnáziumban tanultak (4.16. ábra).

11,0%

29,2% 30,9%
3,9%

5,2% 5,9%36,5%

32,6%
20,6%

48,7%

33,0%
42,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gimnázium Szakgimnázium Felnőttoktatás

Nem dolgozott

Egy évnél rövidebb ideig dolgozott

Állandó munka legalább egy évig,
kevesebb mint 20 óra

Állandó munka legalább egy évig, 
heti 20 óránál több

4.16. ábra: Az első felsőoktatási tanulmányok előtt végzett munka az érettségit adó intézmény típusa szerint  
(N = 6665)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A felsőoktatási tanulmányok előtti időszakban végzett 
munka gyakorisága összefüggésben van azzal is, hogy  
a hallgatót mikor vették fel a felsőoktatásba. Az egyenes 
úton a felsőoktatásba bekerülők átlagosan 55%-a egy-
általán nem dolgozott (ezen belül a szakgimnáziumok-
ban tanulók 49%-a, a gimnáziumban tanulók 55%-a), 
a kizárólag rövidebb ideig munkát végzők aránya pedig 
38–39% a két csoportban. A két éven belül továbbtanu-
lók körében a gimnazisták dolgoztak nagyobb arányban, 
feltehetőleg azért, mert a szakgimnáziumokban végzet-
tek esetében az ilyen rövid idejű késleltetés legfőbb oka 
a szakképzési tanulmányok folytatásához kötődik, míg 
az ennél később továbbtanulók esetében a szakgimnázi-
umba járók munkavállalási arányai magasabbak, különö-
sen a teljes állásban dolgozókéi. Mindez arra utal, hogy 
a szakgimnáziumba járók esetében nagyobb időtávban 

mutatkozik meg a vargabetű: ha nem tanulnak, gyak-
rabban kezdenek el dolgozni teljes állásban az érettsé-
gi után, s többen csak pár évvel később gondolják meg 
magukat a felsőoktatási tanulmányokat illetően.

A felsőoktatási tanulmányok előtti munkavégzés 
összefüggésben van a család anyagi helyzetével gyer-
mekkorban és azzal is, hogy van-e legalább az egyik 
szülőnek diplomája, még akkor is, ha figyelembe vesz-
szük a középiskolai háttér eltéréseit. Bár a rövidebb 
idejű munkavégzés arányát tekintve a szakgimnazisták 
és a gimnazisták értékei alig térnek el egymástól, je-
lentősebb eltérés mutatkozik az állandó jellegű, heti 
20 óránál intenzívebb munkavégzésben, ami részben 
a felsőoktatásba való bekerülés eltérő időpontjával 
magyarázható, ugyanakkor a családi háttér szerinti el-
térések itt is visszaköszönnek (4.17. ábra).
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4.17. ábra: Az első felsőoktatási tanulmányok előtt végzett munka a hallgatók családi háttere szerint
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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5. A hallgatók tanulmányi tapasztalatai
Az EUROSTUDENT kutatások egyik hangsúlyos vizsgálati 
területe a hallgatók tanulmányi tapasztalata, azon belül 
véleményük és értékelésük a képzésükről, oktatóikról és 
intézményükről. Ezért e témakörökre több kérdésblokk 
is fókuszál, és a korábbi adatfelvételek eredményeinek 
tükrében az alkalmazott indikátorok körét a nemzetközi 
konzorcium szakértői a VII-es hullámban tovább is fej-
lesztették, kiegészítették. Így a mostani kérdőív részle-
tesen foglalkozik azokkal a tényezőkkel, körülményekkel, 
amelyek a hallgatók tanulmányi előmenetelét hátráltat-
hatják. A magyarországi viszonyokra adaptált kérdőívbe 
néhány további kérdést is beépítettünk (például az ok-
tatói munka hallgatói véleményezésével vagy a hallga-
tói szolgáltatások egyes típusaival kapcsolatban), hogy 
a hallgatók számára vélhetően fontos szempontokat 
alaposabban megvizsgálhassuk. Az alábbiakban a főbb 
indikátorok ötfokozatú értékelőskáláit kétfokozatúra ala-
kítottuk (a tanulmányok során tapasztalt nehézségekkel 
kapcsolatosakat kivéve, melyek kétválaszos kérdések vol-
tak). Az ábrákon a mért szempontokkal nagy- vagy teljes 
mértékben elégedettek arányát mutatjuk be. A vizsgált 
indikátorokat intézményi klaszterenként, munkarend 
szerint csoportosítva tekintjük át.

A nappali munkarendű hallgatók túlnyomó többsége 
(82%) nagy- vagy teljes mértékben egyetértett azzal, 
hogy mindig is célja volt a diplomaszerzés. Az átlagos-
nál valamivel többen gondolták így a klasszikus egyete-
mi képzéseket nyújtó intézmények hallgatói közül (85%),  
a legalacsonyabb arányban pedig a kisebb egyházi in-
tézményben tanulók, akiknek háromnegyede volt már 
régóta biztos a továbbtanulási szándékaiban. A képzés 
színvonalának és a tanultak jövőbeni hasznosíthatóságá-
nak általános megítélésével kapcsolatban a válaszok már 
valamivel vegyesebb képet mutatnak: a nappali munka-
rendűek valamivel több mint fele (55%) ajánlaná mások-
nak is a képzését, ennél a főleg műszaki, illetve a főleg 
gazdaságtudományi képzést nyújtó intézmények klasz-
tereihez sorolt hallgatók voltak néhány százalékponttal 
többen. A teljes idejű képzésre járók 49%-a érezte úgy, 
hogy a hazai munkaerőpiacra inkább vagy nagyon jól fel-
készíti a képzés, amire jár, a nemzetközi munkaerőpiacot 
tekintve már csak e hallgatók háromtizede számított ha-
sonlóan kedvező kilátásokra. Ugyanakkor, míg a tanultak 
által Magyarországon jó érvényesülésre számítók maga-
sabb arányban voltak az átlagnál a főleg gazdaságtudo-
mányi képzéseket kínáló intézményekben, a nemzetközi 
esélyek tekintetében a klasszikus egyetemi képzéseket 
kínáló intézményekben tanulók voltak az átlagnál némi-
leg magasabb arányban optimisták. A tanultak hasznosít-
hatóságát akár a magyar, akár a külföldi munkaerőpiacon 
az átlagosnál kevesebben értékelték kedvezőnek a főleg 

művészeti képzéseket kínáló, illetve a főleg pedagógi-
ai alapképzéseket hirdető vagy speciális profilú intéz-
mények hallgatói közül. Speciális színfolt mindamellett  
a kisebb, főleg hitéleti és esetleg pedagógiai képzéseket 
kínáló egyházi intézményekbe járó hallgatók csoportja, 
ők ugyanis mintegy másfélszer akkora arányban nyilat-
koztak pozitívan képzésük minőségéről és a tanultak jö-
vőben várható értékéről (5.1. ábra).

A továbbtanulással kapcsolatos régi elkötelezettségét 
jelezte a levelező vagy esti munkarendben, illetve távok-
tatásban tanulók több mint háromnegyede (76%), ennél 
is valamivel többen a klasszikus egyetemi képzéseket 
nyújtó intézmények hallgatói közül (80%). Az átlagnál 
kevesebben tervezték ugyanakkor a főként művészeti 
(70%) és a főként hitéleti (52%) képzéseket hirdető in-
tézményekben tanuló részidős hallgatók közül régóta, 
hogy továbbtanulnak. Az átlagot valamivel meghaladó, 
kétharmados arányban mondták a klasszikus egyetemi 
képzéseket hirdető intézményekben, valamint a főként 
pedagógiai képzéseket nyújtó vagy speciális profilú in-
tézményekben részidős képzésen tanulók, hogy mások-
nak is ajánlanák a képzésüket, és ugyanezek a hallgatók 
szintén az átlagnál többen értettek egyet nagy- vagy 
teljes mértékben azzal, hogy jó felkészítést kapnak a tu-
dományos kutatói pályára. Ezekben az intézményekben 
a részidős hallgatók az átlagos 46%-hoz képest két–hat 
százalékponttal többen gondolták nagy- vagy teljes mér-
tékben úgy, hogy jó gyakorlati tudásra tehetnek szert, és 
az átlagos 49%-hoz képest öt–hat százalékponttal többen 
vélték úgy, hogy a hazai munkaerőpiacon jól vagy nagyon 
jól hasznosítható felkészültséget kapnak. A bemutatott 
szempontokból elégedettek aránya a főleg műszaki kép-
zéseket hirdető intézmények részidős hallgatói között 
nagyobb, a főleg gazdasági képzéseket nyújtó intézmé-
nyek részidős hallgatói között pedig kisebb mértékben 
elmaradt az átlagostól. Ám a képzésen szerezhető felké-
szültség nemzetközi hasznosíthatóságával kapcsolatban  
– a főleg pedagógiai képzéseket nyújtó vagy speciális 
profilú intézmények mellett – a gazdaságtudományi kép-
zéseket hirdető intézmények hallgatói voltak az átlagnál 
valamivel (két–három százalékponttal) nagyobb arány-
ban bizakodók, jóllehet az elégedettek aránya itt csupán 
24% volt az összes részidős hallgató közül. A tanultak 
gyakorlati hasznosíthatóságát firtató kérdést kivéve meg-
figyelhető a kisebb egyházi intézmények hallgatói között 
az elégedettek kiugróan magas aránya, amely húsz–har-
minc százalékponttal volt magasabb az átlagosnál. Ezzel 
szemben a főként művészeti képzéseket kínáló intézmé-
nyek rész idős hallgatói között hasonló mértékben volt 
kevesebb a képzés minőségével kapcsolatban pozitív ér-
tékeléseket megfogalmazók részaránya (5.2. ábra).
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5.1. ábra: Elégedettség a képzés különböző jellemzőivel intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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5.2. ábra: Elégedettség a képzés különböző jellemzőivel intézményi klaszterenként, részidős hallgatók
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A nappali munkarendű hallgatók több mint fele volt nagy- 
vagy teljes mértékben elégedett a szabadidős, szórako-
zási lehetőségekkel, valamint a hallgatóbarát intézményi 
infrastruktúrával. Az előbbi szempontból a klasszikus 
egyetemi képzéseket nyújtó intézményekben, az utób-
bi szempontból pedig a főleg gazdaságtudományi, vala-
mint a főleg pedagógiai vagy speciális képzéseket nyújtó 
intézmények hallgatói között volt valamivel magasabb 
az elégedettek aránya – vélhetően nem függetlenül  
az intézmények méretétől, illetve településtípus szerinti 
elhelyezkedésétől. Itt is kiemelkedő volt a főleg hitéleti 
képzéseket kínáló egyházi intézmények hallgatói közül 
elégedettek aránya, ugyanakkor a főleg művészeti in-
tézményekben tanulók között ez jelentősen elmaradt  

az átlagtól. A nappali munkarendű hallgatók több mint 
hattizede sok hallgatótársával ápolt személyes kapcso-
latot, és több mint kétharmaduk találhatott közöttük 
partnert szakmai kérdések megvitatására. A hallgatói 
szociális és szakmai kapcsolataikkal a klasszikus egyetemi 
képzéseket nyújtó intézmények hallgatói valamivel, a fő-
leg művészeti és a főleg hitéleti képzéseket hirdető intéz-
ményekben tanulók pedig jóval magasabb arányban vol-
tak elégedettek az átlagnál (bizonyára nem függetlenül  
az utóbbi klaszterekbe tartozó intézmények jellemzően 
alacsonyabb hallgatói létszámától). Ugyanakkor a főleg 
gazdaságtudományi képzéseket hirdető intézmények 
hallgatói között némileg kisebb volt a kapcsolatépítés le-
hetőségével elégedettek aránya (5.3. ábra).
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5.3. ábra: Elégedettség a tanulási környezettel és a hallgatói kapcsolatokkal intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

* A National Education Panel Study (Németország) kérdései. Forrás: Dahm, G. – Lauterbach, O. – Hahn, S.: Measuring Students’ Social and Academic 
Integration – Assessment of the Operationalization in the National Educational Panel Study. In: Blossfeld, H.-P. – von Maurice, J. – Bayer, M. – Skopek, J. (eds): 
Methodological Issues of Longitudinal Surveys. The Example of the National Educational Panel Study. Wiesbaden: Springer VS, 2016, 313–329.
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A részidős hallgatók körében az inkább vagy nagyon elé-
gedettek aránya néhány százalékponttal elmarad a nap-
pali munkarendűekétől, ami – tekintve a képzési forma 
sajátosságaiból adódó, alacsonyabb kontaktóraszámot, 
nem meglepő módon – különösen a hallgatók közötti 
személyes kapcsolatok kérdésében feltűnő. Ugyanakkor 
a szakmai jellegű kapcsolattartást a hallgatótársakkal ösz-
szességében már közel ugyanakkora arányban értékelték 
jónak vagy nagyon jónak. Ezúttal is megfigyelhető az indi-
kátorok többségénél a főleg hitéleti és esetleg pedagógiai 
képzést nyújtó egyházi intézmények hallgatóinak az átlag-

nál számottevően magasabb, a főleg művészeti felsőok-
tatási intézményekbe járóknál pedig az átlagtól elmaradó 
arányú elégedettsége. A részidősök körében is jellemző 
továbbá, hogy a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló in-
tézményekben két-három százalékponttal, a főleg peda-
gógiai vagy speciális képzéseket kínáló intézményekben 
pedig körülbelül öt-tizenöt százalékponttal magasabb  
az elégedettek aránya – a hallgatóbarát intézményi infra-
struktúra kivételével, amellyel a klasszikus egyetemi kép-
zéseket hirdető intézmények hallgatói közül kevesebben 
elégedettek (5.4. ábra).
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5.4. ábra: Elégedettség a tanulási környezettel és a hallgatói kapcsolatokkal intézményi klaszterenként, részidős hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

* A National Education Panel Study (Németország) kérdései. Forrás: Dahm, G. – Lauterbach, O. – Hahn, S.: Measuring Students’ Social and Academic 
Integration – Assessment of the Operationalization in the National Educational Panel Study. In: Blossfeld, H.-P. – von Maurice, J. – Bayer, M. – Skopek, J. 
(eds): Methodological Issues of Longitudinal Surveys. The Example of the National Educational Panel Study. Wiesbaden: Springer VS, 2016, 313–329.
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A nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatók 
közel háromnegyede jónak értékelte személyes kapcso-
latát az oktatókkal, és több mint hattizedük inkább vagy 
teljes mértékben segítőkésznek találta őket. Ám csak 
alig több mint minden második nappalis hallgató érezte, 
hogy az oktatók számára fontos, amit mondana, és ke-
vesebb mint felük kapott tőlük hasznos visszajelzéseket, 
ösztönzést vagy jól érthető magyarázatokat. E szempon-
tokból jellemzően a főleg művészeti képzést nyújtó in-
tézmények, valamint a főként hitéleti képzéseket kínáló 
egyházi intézmények hallgatói és néhány kérdés eseté-
ben a főleg pedagógiai alapképzéseket hirdető vagy spe-

ciális profilú intézményekbe járók között volt az inkább 
vagy nagyon elégedettek aránya magasabb az átlagnál. 
Valószínűsíthető, hogy az idesorolt intézményekben  
a gyakran kisebb létszámú hallgatói közösséggel az okta-
tók is könnyebben teremtenek személyesebb kapcsola-
tot. A hallgatók közel 60%-a tartotta fontosnak az oktatói 
munka hallgatói véleményezését, és hasonló arányuk 
szerint ezt az intézményük és az oktatók is komolyan 
vették; a főleg hitéleti, valamint a főleg művészeti intéz-
mények mellett a főként gazdaságtudományi képzéseket 
hirdető intézményekben gondolta ezt hasonlóan az át-
lagnál több nappali munkarendű hallgató (5.5. ábra).
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5.5. ábra: Elégedettség az oktatókkal intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

*  A National Education Panel Study (Németország) kérdései. Forrás: Dahm, G. – Lauterbach, O. – Hahn, S.: Measuring Students’ Social and Academic 
Integration – Assessment of the Operationalization in the National Educational Panel Study. In: Blossfeld, H.-P. – von Maurice, J. – Bayer, M. – Skopek, J. 
(eds): Methodological Issues of Longitudinal Surveys. The Example of the National Educational Panel Study. Wiesbaden: Springer VS, 2016, 313–329.
** A Course Experience Questionnaire 2017 (Student Experience Survey Australia) adaptált kérdései.
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Az oktatókkal kapcsolatos elégedettségi mutatók jelentős 
részénél a részidős hallgatóknak valamivel magasabb ará-
nya adott pozitív válaszokat, mint a nappali munkarendű 
képzésre járóké. Az oktatókkal általában inkább vagy na-
gyon jó viszonyban állók aránya 76%, az oktatók segítő-
készségével kapcsolatban jó tapasztalatokat szerzőké kö-
zel kétharmad, vagyis három, illetve négy százalékponttal 
többen voltak e szempontokból elégedettek. A nappali 
munkarendűekhez képest öt százalékponttal többen, 
57%-nyian mondták, hogy az oktatókat érdekelte a mon-
danivalójuk. 56%-ban inkább vagy teljesen érthetőnek 
találták oktatóik magyarázatát, hasznos visszajelzéseket, 
ösztönzést 50-50%-ban kaptak tőlük, vagyis e kérdésekben 

öt-tíz százalékponttal is magasabb volt az elégedettek ará-
nya. A legtöbb oktatókat értékelő kérdésről a nagyobb in-
tézményi klaszterek közül a főként műszaki, valamint a fő-
ként gazdaságtudományi képzéseket hirdető intézmények 
hallgatói adtak a legkevesebben, többnyire az átlagtól öt-tíz 
százalékponttal elmaradó arányban pozitív válaszokat, a ki-
sebb létszámú intézmények közül pedig kiugróan alacsony 
volt az elégedettek aránya a főleg művészeti képzéseket 
kínáló intézmények részidős hallgatói körében. Az átlagnál 
arányában többen voltak azonban elégedettek oktatóikkal  
a főleg hitéleti képzéseket kínáló egyházi intézményekbe, 
valamint a főként pedagógiai képzéseket hirdető vagy spe-
ciális profilú intézményekbe járók (5.6. ábra).
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5.6. ábra: Elégedettség az oktatókkal intézményi klaszterenként, részidős hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

*  A National Education Panel Study (Németország) kérdései. Forrás: Dahm, G. – Lauterbach, O. – Hahn, S.: Measuring Students’ Social and Academic 
Integration – Assessment of the Operationalization in the National Educational Panel Study. In: Blossfeld, H.-P. – von Maurice, J. – Bayer, M. – Skopek, J. 
(eds): Methodological Issues of Longitudinal Surveys. The Example of the National Educational Panel Study. Wiesbaden: Springer VS, 2016, 313–329.
** A Course Experience Questionnaire 2017 (Student Experience Survey Australia) adaptált kérdései.
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A nappali munkarendű hallgatók körülbelül kétharmada 
inkább vagy teljesen elégedett az intézményében rendel-
kezésre álló tanulási terekkel, lehetőségekkel, eszközök-
kel; leginkább a főként gazdaságtudományi képzéseket 
nyújtó, legkevésbé pedig a főleg művészeti képzéseket 
kínáló intézmények hallgatói voltak intézményük adott-
ságairól jó véleménnyel. 43%-os volt a hallgatói önkor-
mányzatok munkájával inkább vagy teljesen elégedettek 
aránya. A hallgatói szolgáltatások közül kevesebb mint 
minden második hallgató tartja jónak vagy nagyon jónak 
a diáktanácsadást és a kortárssegítést, csupán harma-
duk a tanulástámogató szolgáltatásokat, felzárkóztató 
kurzusokat, egyharmadnál kevesebben a felsőoktatásból  
a munkaerőpiacra való későbbi átlépés támogatását, ke-
vesebb mint negyedük a tanulás és a család, kevesebb 
mint ötödük a tanulás és a munka egyensúlyának támo-

gatását az érvényes választ adók közül. (Nem számítottuk 
be itt azokat a hallgatókat, akik e szolgáltatásokra nem 
tartottak igényt.) Szinte valamennyi hallgatói szolgálta-
tás és intézményi támogatás területén a főleg hitéleti 
képzést kínáló egyházi intézményekben tanulók a legna-
gyobb arányban elégedettek, és a vizsgált mutatók közül 
számos esetében a főleg művészeti felsőoktatási intéz-
mények hallgatói közül elégedettek a legkevesebben.  
Az átlagosnál magasabb arányban adtak ugyanakkor po-
zitív értékelést a könyvtári és számítógépes adottságokra, 
a tanulástámogató szolgáltatásokra és a tanulás melletti 
munkavállalás támogatására a főként gazdaságtudomá-
nyi képzéseket hirdető intézmények hallgatói, valamint 
ez utóbbi, illetve a tanulás és a család egyensúlyának tá-
mogatására a főként pedagógiai vagy speciális képzése-
ket hirdető kisebb intézményekbe járók (5.7. ábra).
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5.7. ábra: Elégedettség az intézmény által nyújtott tanulmányi támogatási szolgáltatásokkal intézményi klaszterenként, nappali 
munkarendű hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A részidős hallgatók a hallgatói szolgáltatások egy részé-
nek esetében többen, néhány esetben pedig kevesebben 
elégedettek, mint nappali munkarendű társaik. Az intéz-
ményben elérhető tanulási terekkel és eszközökkel hat,  
a diáktanácsadással és mentorálással, valamint a tanulás-
támogató szolgáltatásokkal három százalékponttal töb-
ben voltak inkább vagy teljesen elégedettek. Közel azonos 
arányban elégedettek ugyanakkor a hallgatói érdekkép-
viselet munkájával, valamint a felsőoktatás és a munka 
világa közötti átlépés támogatásával. A tanulás és a ta-
nulmányok melletti munka egyensúlyának támogatását 
pedig közel tíz százalékponttal magasabb arányban érez-

ték jónak vagy nagyon jónak a részidős hallgatók, mint  
a nappali munkarendű képzésre járók. A jelenlegi és a jö-
vőbeni munkával kapcsolatos kérdéseket nem számítva ez 
esetben is a főleg hitéleti képzéseket kínáló egyházi intéz-
mények hallgatói elégedettek a legtöbben, akár harminc 
százalékponttal magasabb arányban. Több kérdésnél is ki-
emelkedő még a főleg pedagógiai alapképzéseket hirdető 
vagy speciális profilú intézmények részidős hallgatói közül  
az intézményi támogató szolgáltatásokkal elégedettek 
aránya, valamint a főként műszaki és különösen a főleg 
művészeti képzéseket kínáló intézményekben tanulók kö-
rében annak az átlagtól elmaradó mértéke (5.8. ábra).

26,8%

29,8%

31,4%

42,1%

43,0%

60,1%

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

A tanulmányok és a tanulmányok melletti 
fizetett munka egyensúlyának támogatása

(N = 1538)

A tanulmányokat támogató szolgáltatások
(pl. szervezett tutorálás, felzárkóztató kurzusok)

(N = 1078)

Támogatás a munka világába való (jövőbeli) átlépéshez
(szignifikancia: p < 0,1)

(N = 1302)

Hallgatói érdekképviselet
(N = 1089)

Diáktanácsadás, kortárssegítés, mentorálás
(N = 1116)

Tanulási lehetőségek biztosítása 
(pl. könyvtár, számítógépes ellátottság, munkaállomások)

(N = 1432)

Összes intézmény

Klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézmények

Főként műszaki képzést nyújtó intézmények

Főként gazdaságtudományi képzést nyújtó intézmények

Főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb intézmények

Főként művészeti képzéseket nyújtó intézmények

Hitéleti és esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó egyházi intézmények

5.8. ábra: Elégedettség az intézmény által nyújtott tanulmányi támogatási szolgáltatásokkal intézményi klaszterenként, részidős hallgatók 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Míg a nappali munkarendűek 17%-a jellemzően nem 
szembesült személyes vagy tanulmányi okokból komoly 
nehézségekkel, az intézményen belüli szervezési gondok 
(órarendtervezés, létszámkorlát a kurzusokon stb.) 45%, 
a tanulmányi követelmények teljesítése 44%, adminiszt-
ratív problémák (tárgyfelvétel, jegybeírás, kreditelismer-
tetés stb.) pedig 33% számára okozott már problémákat. 
Motiválatlanságával valamivel több mint minden negye-
dik, anyagi gondokkal minden hatodik, a tanulmányok 
melletti munkavállalás miatt pedig minden kilencedik 
nappali munkarendű hallgató küzdött tanulmányi nehéz-
ségekkel is, gyermekvállalás miatt ugyanakkor kevesebb 
mint 1%-uk. Mindemellett jelentős különbségek figyel-
hetők meg a hallgatók között intézménytípusok szerint. 
Míg az intézménnyel kapcsolatos problémákkal gyakrab-
ban szembesültek a főleg gazdaságtudományi, a főleg 

pedagógiai vagy speciális képzéseket hirdető, valamint  
a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézményekben 
nappali munkarendű képzésre járók, addig a tanulmányi 
követelmények nehézségével és a motiváció hiányával 
az utóbbiak mellett a főként műszaki képzéseket hirdető 
intézményekben tanulók küzdöttek. A tanulás eredmé-
nyességére is kiható anyagi gondjaik különösen a főleg 
művészeti képzéseket nyújtó intézmények hallgatóinak 
voltak, rajtuk kívül a főként gazdaságtudományi képzé-
seket hirdető intézményekben, valamint a főként hitéle-
ti képzéseket kínáló egyházi intézményekben tanulókat 
akadályozták a fizetett munkájukkal kapcsolatos problé-
mák. Az utóbbi intézménytípusban teljes idős képzésen 
tanuló hallgatók között voltak ugyanakkor a legtöbben 
(43%), akiknek általában nem voltak a tanulást akadályo-
zó problémáik (5.9. ábra).
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5.9. ábra: A felsőfokú tanulmányok során tapasztalt nehézségek intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A részidős hallgatók a nappali munkarendűekhez hasonló 
arányban, 17%-ban mondták, hogy nem küzdenek komoly 
személyes vagy tanulmányi jellegű nehézségekkel. Körük-
ben ugyanakkor a legfontosabb nehézséget a tanulmányok 
mellett végzett fizetett munkavállalás jelenti, ennek ösz-
szeegyeztetése a tanulmányokkal közel minden másodikuk 
számára volt problematikus, szemben a nappali munkaren-
dűek 11%-ával. A képzés helyszínének a lakóhelytől való 
távolsága a nappalisokhoz viszonyítva hat százalékponttal 
magasabb arányban, a részidősök 23%-ának jelentett aka-
dályt. Míg a gyermekvállalás a nappalisoknak csak kevesebb 
mint 1%-a esetében okozott tanulmányi nehézségeket,  
a részidősök közül több mint 10%-nak. A teljes idejű kép-
zésben tanulókhoz képest viszont a részidősök kisebb részé-
nek okozott gondot az intézményen belüli képzésszervezési 
vagy tanulmányi adminisztrációs bonyodalom, az előbbit 
35%, az utóbbit 26% említette. A túl nehéz tanulmányi kö-
vetelmények 29% számára jelentettek valamilyen mértékű 
akadályt, saját motiválatlansága pedig a részidősök 11%-át 
hátráltatta, mindkettő tizenöt százalékponttal alacsonyabb 
arány a nappali munkarendűekéhez képest. Kevesebben, 

csupán 12%-nyian voltak köztük azok is, akik anyagi gondok 
miatt tapasztaltak tanulási akadályokat is (nem függetlenül 
körükben a dolgozó, saját keresetükből élő hallgatók ma-
gasabb részarányától). A klasszikus egyetemi képzéseket 
kínáló intézményekben részidős munkarendben tanulók 
az átlagnál nagyobb arányban tapasztalták többek között  
a fizetett munkavállalásból vagy a magas tanulmányi köve-
telményekből adódó nehézségeket, a főleg műszaki képzé-
seket nyújtó intézmények hallgatóit viszont az utóbbi mellett 
az átlagosnál többször hátráltatták az intézményben adódó 
képzésszervezési gondok. A főleg gazdaságtudományi képzé-
seket kínáló intézményekben az átlagnál nagyobb arányban 
említették a részidős hallgatók a képzésszervezési és a ta-
nulmányi adminisztrációs fennakadásokat, utóbbiakat még 
a főként pedagógiai alapképzéseket vagy speciális képzése-
ket hirdető intézményekben tanulók is gyakrabban tapasz-
talták. A főleg művészeti képzéseket hirdető intézmények 
részidős hallgatói az átlagnál többször szembesültek olyan 
nehézségekkel, melyek akár a munkavállalással, akár szerve-
zési gondokkal, akár saját motiválatlanságukkal vagy éppen  
a sok utazással voltak összefüggésben (5.10. ábra).
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5.10. ábra: A felsőfokú tanulmányok során tapasztalt nehézségek intézményi klaszterenként, részidős hallgatók 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Mind a nappali munkarendű, mind a részidős képzésben 
tanuló hallgatók körülbelül egyharmada szembesült azzal 
inkább vagy nagyon gyakran, hogy nem látja át a képzé-
sén elvárt tanulmányi követelményeket, elvárásokat. En-
nél kevesebben, a teljes idejű képzésen tanulók ötöde,  
a részidős hallgatók közül pedig körülbelül minden hatodik 
mondta, hogy nem érzi magát otthonosan a felsőoktatás-
ban. Munkarendtől függetlenül csupán a hallgatók 8%-a 

gondolkodott komolyan azon, hogy abbahagyná felsőfokú 
tanulmányait. E szempontokból az átlagnál valamivel na-
gyobb arányban voltak a képzésük sikeres teljesítését  ille-
tően bizonytalanok a klasszikus egyetemi képzéseket kíná-
ló intézményekben és a főleg műszaki képzéseket nyújtó 
intézményekben tanulók, valamint a részidős hallgatók kö-
rében különösen nagy arányban a főleg művészeti képzé-
seket hirdető intézményekben tanulók (5.11., 5.12. ábra).
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5.11. ábra: A felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatban bizonytalanok aránya intézményi klaszterenként,  
nappali munkarendű hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

*  A Course Experience Questionnaire 2017 (Student Experience Survey Australia) kérdése.
** A Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren (TOSCA) kutatás adaptált kérdései. Forrás: Trautwein, U. – Jonkmann, K. – 
Gresch, C. – Lüdtke, O. – Neumann, M. – Klusmann, U. – Husemann, N. – Maaz, K. – Nagy, G. – Becker, M. – Baumert, J.: Transformation des 
Sekundarschulsystems und akademische Karrieren (TOSCA). Dokumentation der eingesetzten Items und Skalen, Welle 3. Berlin: Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung, 2007.
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5.12. ábra: A felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatban bizonytalanok aránya intézményi klaszterenként, részidős hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A mesterképzések hallgatóinak néhány jellemzője
A súlyozott mintában szereplő válaszadók közül 1075 
fő mesterképzésen folytatta tanulmányait. A követke-
zőkben a mesterképzésre járó hallgatók tanulmányai-
nak kezdő időpontjáról, motivációikról és tanulmányi 
tapasztalataikról adunk áttekintést. 

Míg a hallgatók 75%-a nappali munkarendű képzésre, 
25%-a részidős képzésre járt a kérdőív kitöltése idején, 
a mesterképzésekre járók között találunk a legnagyobb 
arányban levelező vagy esti munkarendű hallgatókat, 

34%-uk ilyen képzésen tanul. A mesterképzésen tanulók 
között az a leggyakoribb, hogy előző végzettségük meg-
szerzése után közvetlenül, vagyis vélhetően a következő 
félévben folytatták a tanulmányaikat: 54% egy éven be-
lül kezdte el tanulmányait, 18% egy és két év közti időt 
hagyott ki a továbbtanulás előtt, míg 27% várt több mint 
két évet az előző végzettség megszerzése óta. A nappali 
munkarendben tanuló 709 hallgató 65%-a egy éven be-
lül folytatta tanulmányait, egyötöde egy és két év közti 

* A Course Experience Questionnaire 2017 (Student Experience Survey Australia) kérdése.
** A Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren (TOSCA) kutatás adaptált kérdései. Forrás:  
Trautwein, U. – Jonkmann, K. – Gresch, C. – Lüdtke, O. – Neumann, M. – Klusmann, U. – Husemann, N. – Maaz, K. – Nagy, G. – 
Becker, M. – Baumert, J.: Transformation des Sekundarschulsystems und akademische Karrieren (TOSCA). Dokumentation der 
eingesetzten Items und Skalen, Welle 3. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 2007.
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időt, míg 16%-a több mint két évet hagyott ki jelenlegi 
képzése előtt. A részidős képzésen tanulóknál azonban 
49%-uk több mint két évet várt az előző végzettség meg-
szerzését követően arra, hogy elkezdje tanulmányait, 
33% várt egy évnél kevesebbet, 18% pedig egy és két év 
közötti időt hagyott ki (5.13. ábra).

A mesterképzésen való továbbtanulás motivációival 
kapcsolatban (5.14. ábra) a válaszadók 16%-ára inkább 
vagy nagyon jellemző, hogy azért tanul mesterképzés-
ben, mert még nem szeretne elkezdeni dolgozni, minél 
tovább diák szeretne lenni. 84%-uk viszont csak köze-
pes mértékben vagy nem ért egyet ezzel az állítással, 
túlnyomó többségük tehát nem a munkaerőpiacra való 
kilépését szeretné késleltetni. Azzal az állítással, hogy 
azért vesz részt mesterképzésben, mert élvezi, hogy új 
dolgokat tanul meg, a válaszolók 82%-a értett egyet, 
18% közepesen vagy nem érezte ezt magára nézve 
igaznak. Az új dolgok megismerése mellett a jobb kar-
rierlehetőségek is erős motiváló tényezőt jelentenek  
a továbbtanulás során: 81%-ra jellemző ez a fajta moti-
váció, míg 19%-ra közepesen vagy nem jellemző.

A tudományos pályára való készülés 37% eseté-
ben motiválja a továbbtanulást mesterképzésen, 63% 
azonban nem feltétlenül tudományos pályán képzeli el  
az életét, így ez a tényező nem vagy közepesen járult 
hozzá a szak elkezdéséhez. A legkevésbé igaznak azt 
tartották a válaszolók, hogy úgy érzik, elvesztegetett idő 
a tanulás, és nem tudják, miért járnak mesterképzésre: 
91% nem érezte ezt magára jellemzőnek, és mindössze 
9% vallotta, hogy felesleges a továbbtanulás.

A mesterképzésre járó hallgatók motivációiról kép-
zési területek szerint elmondható, hogy a munkaerő-
piacra való kilépés késleltetése, tehát az, hogy minél 
tovább diákok maradjanak, legkevésbé a pedagógus-
képzésen tanulókat motiválja: az inkább vagy nagyon 
jellemző opciót e kérdésnél mindössze 2 fő választot-
ta. (Ez összefügghet azzal a képzési területi sajátosság-
gal, hogy az itt alapképzésen elsajátítható hivatások, 
pedagógiai feladatok gyakorlásához nem szükséges 
mesterszintű végzettség.) Legnagyobb arányban  
az agrár, informatika, műszaki és természettudományi 
területen tanulókat motiválja a munkavállalás késlelte-
tése, az e mesterképzéseken tanulók mintegy ötödét. 
Az új ismeretek megszerzése a képzési területek közül 
az agrár mesterképzésre járókat motiválja leginkább: 
91%-uk érzi ezt inkább vagy nagyon jellemzőnek. Őket 
a bölcsészettudományi mesterképzésre járók követik, 
a megkérdezettek 89%-a többek között ezért tanul 
mesterképzésen. A gazdaságtudományi mesterkép-
zésre és a mesterszintű pedagógusképzésre járó hall-
gatók 84%-a, a műszaki képzésekre járók 79%-a értett 
egyet ezzel az állítással. A jobb karrierlehetőségek az 

agrár mesterképzésen tanulók 91%-át vonzzák, míg  
a gazdaságtudományi, természettudományi és műsza-
ki képzésen tanulók 85%-át. Érdekes, hogy a pedagó-
gus mesterképzésen tanulókat a jobb karrierlehetőség 
mindössze 63%-ban motiválja a tanulásban. A tudo-
mányos pályára való készülés legnagyobb arányban az 
orvos- és egészségtudomány, illetve a természettudo-
mány mesterképzésre járókat motiválja, a válaszolók 
háromötöde tartja ezt önmagára inkább vagy nagyon 
jellemzőnek. (A képzési területek közül az orvos- és 
egészségtudomány mesterképzésen tanulók érzik 
legnagyobb arányban, hogy csak az időt vesztegetik  
a tanulással, az alacsony elemszámok miatt azonban 
ez mindössze 7 főt jelent.)

A mesterképzésre járók felsőoktatással kapcsolatos 
tapasztalatairól, elégedettségükről nyilatkoztak. Azzal, 
hogy gyakran nehéz rájönni, mik a követelmények  
a képzésen, 31% értett egyet, 69% közepesen vagy 
nem érezte ezt magára jellemzőnek. Mindössze 14% 
érzi azt gyakran a felsőoktatásban, hogy nem tarto-
zik ide, míg az alapképzési szinten ez az arány 20%.  
A hallgatók kapcsolathálójáról a mesterszintű hallga-
tók 69%-a nyilatkozott úgy, hogy sok olyan hallgató-
társa van, akikkel megbeszélhet szakmai kérdéseket. 
Ez az alapszakra járóknál hasonló, 66%. Azzal az állí-
tással, hogy a jelenlegi képzésen sok hallgatóval van 
kapcsolata, a mesterképzésre járó hallgatók 57%-a ér-
tett inkább vagy teljesen egyet. A mesterképzésen ta-
nulók mindössze 8%-a érezte úgy a kérdőív kitöltése-
kor, hogy komolyan gondolkodik a képzésváltáson, míg 
az alapképzésre járóknál ez az arány 11%. Szintén 8% 
válaszolta a mesterszintű hallgatók közül, hogy komo-
lyan fontolgatja felsőfokú tanulmányai abbahagyását. 

Az oktatókkal való elégedettséget vizsgálva  
a mesterképzésen tanulók minden kérdésben ki-
emelkedően pozitívan vélekedtek az összes többi 
képzési szinttel összevetve. A mesterképzésre járók 
több mint fele inkább vagy nagyon egyetértett azzal 
az állítással, hogy az oktatók arra ösztönzik, hogy  
a legjobbat hozza ki magából. Az alapképzésre,  
a felsőoktatási szakképzésre vagy osztatlan képzésre 
járók közül tíz százalékponttal kevesebben, 43%-os 
arányban értettek ezzel egyet. Feltételezhető, hogy  
a mesterképzésre járó hallgatók alacsonyabb létszá-
ma és a kisebb együtt tanuló hallgatói csoportok mi-
att könnyebben tudnak kapcsolatot kialakítani az ok-
tatókkal, és a szemináriumok, kis létszámú előadások 
során több lehetőség adódik a diákok ösztönzésére, 
támogatására. A mesterképzésre járók több mint fele 
érezte, hogy az oktatók nagyon érthetően magyaráz-
nak, míg az alapképzésen tanulók 45%-a értett egyet 
ugyanezzel. A mesterképzésre járók 83%-a érezte 
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úgy a kérdőív kitöltésekor, hogy jól kijön az oktatók-
kal, és 66%-uk értett egyet azzal, hogy az oktatókat 
érdekli, amit mond (5.15. ábra). Az alapképzéseken 
ez utóbbi arány 52% volt, felsőoktatási szakképzésen 
és osztatlan képzésen pedig 49%.

A mesterképzésre járók 71%-a teljesen vagy rész-
ben elégedett az intézményi infrastruktúrával, és 
csupán egytizedük válaszolta, hogy egyáltalán nem 
elégedett. A diáktanácsadás, kortárssegítés, mento-
rálás színvonalával a mesterszakosok fele elégedett, 
az alapszakosoknál ugyanez az arány 58%. A szabad-
idős, szórakozási lehetőségekkel a mesterképzésre 
járók 60%-a teljesen vagy részben elégedett, az alap-
képzésre járóknál ugyanez az arány 63%. A hallgatói 
érdekképviselettel a mesterképzésen tanulók 51%-a 
elégedett, az osztatlan képzésre járók voltak a legelé-
gedettebbek a hallgatói önkormányzat munkájával,  
a kérdezettek 61%-a.

A tanulmányokat támogató szolgáltatásokat, mint  
a tutorálás, a felzárkóztató kurzusok, a mesterkép-
zésre járók 38%-a teljesen vagy részben elegendő-
nek találta. Ugyanakkor az összes képzési szint közül 
a mesterképzésen tanulók veszik igénybe a legkisebb 
arányban ezt a szolgáltatást, mindössze kétötödük.  
A tanulási lehetőségekkel (könyvtár, számítógépes 
ellátottság) az osztatlan képzésre járók a legelégedet-
tebbek, a hallgatók csaknem 80%-a, míg a mesterkép-
zésre járóknál ugyanez az arány 71%.
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5.13. ábra: A mesterképzésre járó hallgatók megoszlása  
a képzés elkezdése előtt eltelt idő szerint munkarendenként  

(N = 1073)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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5.14. ábra: A mesterképzésre járó hallgatók továbbtanulási motivációja (N = 1063–1066)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A felsőoktatásban tanulók heterogenitása alapvető de-
mográfiai és képzési jellemzőiken túl jól megragadható 
abban is, hogy milyen lakhatási körülmények között élve 
végzik a tanulmányaikat. Jelentős csoportjuk a szüleik 
vagy családjuk háztartásában él, mások valamilyen fel-
sőoktatási intézményhez kötődő szálláshelyet vesznek 
igénybe, megint mások pedig, mivel megengedhetik 
maguknak, vagy éppen mert kiszorulnak e két lehetőség 
igénybe vevői közül, más típusú lakóhelyen élnek, akár 
egyedül, akár saját családjukkal, gyermekeikkel, akár más 
hallgatókkal közösen. Világos, hogy teljesen más pénz-
ügyi igényei lesznek egy hallgatónak, akinek mindennapi 
igényeiről még jelentős részben szülei gondoskodnak, 
mint annak, aki már saját háztartást vezet, és esetleg fe-
lelőssége a másokról való gondoskodás is. Az is könnyen 
belátható, hogy az eltérő lakás- és életkörülmények be-
folyásolhatják a különböző tevékenységekre, feladatokra 
fordítható idő mennyiségét, és ezáltal a tanulmányi ered-
ményességet, sikerességet is. Mindez pedig végső soron 
az eltérő élethelyzetű hallgatók nagyon különböző támo-
gatási szükségleteit is megalapozza. Ezért is fontos látni, 
hogy a különböző hallgatói csoportokat milyen lakhatási 
helyzetek és lehetőségek jellemzik, és ez hogyan függ 
össze a hallgatók szociális és tanulmányi körülményeivel. 
A következőkben ennek bemutatására törekszünk.

Az EUROSTUDENT VII kérdőíve két indikátorcsoport-
ban mérte fel a hallgatók lakhatási viszonyait: egyrészt  
a tanulmányi időszakban életvitelszerűen használt in-

gatlan típusára, másrészt a hallgatóval közös háztartás-
ban élőkre kérdezett rá. E két mutatót az EUROSTUDENT 
nemzetközi konzorcium adattisztítási útmutatásának 
megfelelően egy háromkategóriás indexbe vontuk ösz-
sze, megkülönböztetve a szüleikkel (vagy más idősebb 
hozzátartozóikkal) bármilyen tulajdonú ingatlanban 
élőket, a kollégiumban vagy diákszálláson élőket, illet-
ve harmadik csoportként azokat, akik egyik előző cso-
portba sem tartoznak, hanem akár másokkal, például 
saját családjukkal, házastársukkal vagy gyermekeikkel, 
akár barátaikkal közösen, akár egyedül, de végső so-
ron független háztartásban élnek. Ez utóbbi csoportot  
a továbbiakban az egyszerűség kedvéért mint önállóan 
élőket említjük. A lakhatási jellemzők vizsgálatát köve-
tően az azzal való elégedettség mértékét, végül külön 
összeállításban ezeknek a szociális helyzettel való ösz-
szefüggéseit elemezzük.

A tanulmányaikat nappali munkarendben folytatók kö-
zel harmada él szüleivel, majdnem ugyanennyien laknak 
kollégiumban, és közel négytizednyi az önálló háztartás-
ban élők aránya. A szüleikkel legnagyobb arányban a fő-
ként gazdaságtudományi képzéseket nyújtó intézmények 
hallgatói élnek (39%), a legkevesebben pedig a jellemző-
en pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb 
intézmények klaszteréhez tartozó intézmények hallgatói, 
viszont ez utóbbiaknak fele él kollégiumban. Önállóan 
legnagyobb arányban a főként művészeti képzéseket 
nyújtó intézmények hallgatói élnek (56%) (6.1. ábra).
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6.1. ábra: A hallgatók megoszlása lakhatási típus szerint intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5638)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A részidős képzések hallgatóinál minden intézménytípus 
esetében elenyésző a kollégiumban élők aránya (tipiku-
san 2–5% közötti), illetve jelentősen magasabb a már ön-
állóan élőké a nappali munkarendű hallgatókhoz képest: 
az összes hallgató között majdnem háromnegyednyi,  
a főként hitéleti képzéseket nyújtó intézményekben több 

mint kilenctizednyi, de a főleg művészeti intézmények-
ben is hattizednyi. A szüleikkel az átlagosnál valamivel na-
gyobb arányban a dominánsan pedagógiai alapképzést kí-
náló vagy speciális, kisebb intézmények, a főleg gazdasági 
képzéseket, illetve a túlnyomórészt műszaki képzéseket 
hirdető intézmények hallgatói élnek (6.2. ábra).

Ha nem a lakhatás típusát, hanem a hallgatókkal együtt 
lakók személyét vizsgáljuk, látható, hogy a nappali mun-
karendben tanulmányaikat folytatók közül legnagyobb 
arányban a főként művészeti képzéseket hirdető, valamint 
a hitéleti és ese tenként világi, pedagógi ai képzést nyújtó 
egyházi intéz mények hallgatói élnek együtt párjukkal, há-
zas- vagy élettársukkal (26%). A barátokkal, hallgatótár-

sakkal való együttélés leginkább a főleg műszaki (44%) és  
a főként pedagógiai vagy speciális képzéseket nyújtó intéz-
mények hallgatóira jellemző (57%). Egyedül legnagyobb 
arányban az egyházi intézmények hallgatói élnek, közülük 
minden nyolcadik (6.3. ábra). (A részidős hallgatók körében  
az együtt élő személyek összetétele nem különbözik statisz-
tikailag szignifikáns mértékben intézménytípus szerint.)
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6.2. ábra: A hallgatók megoszlása lakhatási típus szerint intézményi klaszterenként, részidős hallgatók (N = 1833)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6.3. ábra: A hallgatók arányai a velük egy háztartásban élő személyek szerint intézményi klaszterenként, nappali munkarendű 
hallgatók (N = 5639)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6. A hallgatók életkörülményei

A nappali munkarendben tanuló hallgatók között lakhatá-
si helyzet tekintetében legnagyobb arányban, 81%-ban  
az önállóan élők elégedettek az elhelyezkedéssel (amit így 
bizonyos mértékig maguk választhattak meg), míg a szállás 
általános állapotával, illetve – nem meglepő módon – a szo-
batársak számával a szüleikkel élők (88% és 87%). A szállásuk 
általános állapotával legkevésbé a kollégisták elégedettek, 
de így is több mint felük (59%), és köztük voltak a legkeve-
sebben elégedettek azzal, hány emberrel kell a szobájukon 
osztozni (háromból több mint két válaszadó) (6.4. ábra).

A részidős képzések hallgatói között lakhatási hely-
zetükkel elhelyezkedés tekintetében a kollégisták a leg-
inkább elégedettek, bár arányuk a mintában csekély:  
80% elégedett volt a kollégium helyével. Viszont a nap-
pali munkarendűekhez hasonlóan itt is a kollégisták kö-
zött volt a legalacsonyabb a szállás állapotával (57%) és  
a szobatársak számával (80%) elégedettek aránya. Előb-
biről a szüleikkel élők (85%), az utóbbiról pedig az önál-
lóan élők (89%) voltak a legtöbben kedvező vélemény-
nyel (6.5. ábra).
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6.4. ábra: A lakhatásuk egyes jellemzőivel inkább vagy teljes mértékben elégedettek arányai lakhatási típusonként, nappali 
munkarendű hallgatók (N = 5191–5642)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6.5. ábra: A lakhatásuk egyes jellemzőivel inkább vagy teljes mértékben elégedettek arányai lakhatási típusonként, részidős 
hallgatók (N = 1504–1815)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6. A hallgatók életkörülményei

A lakhatási költségeikkel a nappali munkarendben tanu-
ló hallgatók közül – bizonyára a rájuk eső rész alacsony 
összege miatt is – legtöbben a szüleikkel élők vannak 
megelégedve, megelőzve a kollégiumban élő társaikat is.  
A felsőoktatási képzés helyszínétől való távolsággal leg-

kevesebben, körülbelül felerészben a szüleikkel élők, 
legtöbben, közel nyolctizednyien pedig a kollégisták elé-
gedettek. A lakóhelyüknek az otthontól való távolságával  
a nem szüleikkel élő hallgatóknak csak kevesebb mint fele 
volt inkább vagy teljes mértékben elégedett (6.6. ábra).
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6.6. ábra: A lakhatásuk további jellemzőivel inkább vagy teljes mértékben elégedettek arányai lakhatási típusonként,  
nappali munkarendű hallgatók (N = 5162–5614)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A részidős képzésben részt vevő hallgatók közül mind a költ-
ségek, mind pedig a képzés helyszínétől való távolság tekin-
tetében a kollégisták a leginkább elégedettek, háromnegye-
dük inkább vagy teljesen elégedett a fentiekkel. Ugyanakkor 

ők a legkevésbé (41%) elégedettek az otthonuktól (család-
tól, szülők lakhelyétől) való távolsággal. A szüleikkel élők kö-
zül érezték a legtöbben hátránynak (55%), hogy a felsőokta-
tási intézményüktől messze laknak (6.7. ábra).
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6.7. ábra: A lakhatásuk további jellemzőivel inkább vagy teljes mértékben elégedettek arányai lakhatási típusonként, részidős 
hallgatók (N = 1498–1820)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6. A hallgatók életkörülményei

A lakhatás és a pénzügyi helyzet összefüggései
A következőkben a tanulmányaikat nappali munka-
rendben folytató hallgatók körében vizsgáljuk, hogy 
az egyes eltérő szociális helyzetű hallgatói csopor-
tok hogyan különböznek lakhatási jellemzőikben és 
az azzal való elégedettségükben. Az átlagosnál jobb 
helyzetűek több mint harmada (36%) él a szüleivel, ez  
az arány az átlagos és az átlagosnál rosszabb helyze-
tűek körében kevéssel 30% alatti. Az átlagosnál rosz-
szabb helyzetűek legnagyobb része (38%) kollégium-
ban él, és csupán harmaduk (33%) él önállóan, míg  
az átlagos helyzetűek között ez az arány jelentősen 
magasabb, 44%-os, náluk a kollégiumban lakók ará-
nya 30% alatti. Az átlagosnál jobb helyzetben lévők-
nek viszont alig több mint negyede él kollégiumban 
(27%), esetükben szintén viszonylag magas az önálló-
an élők aránya (37%) (6.8. ábra).

Míg az átlagosnál rosszabb helyzetűek 18%-a la-
kik a párjával, házas- vagy élettársával, és az átlagos 
helyzetűek ettől alig maradnak el, addig ez az arány  
az átlagnál jobb helyzetűek esetében valamivel ala-
csonyabb, 15%-os. A jobb helyzetűek és az átlagos 
anyagi helyzetűek másfélszeres arányban (8%) laknak 
egyedül, mint az átlagosnál rosszabb anyagi helyze-
tűek (5%). Barátokkal, hallgatótársakkal az átlagos és 
annál rosszabb helyzetűek 43-44%-a lakik együtt, míg 
a jobb helyzetűek közül ennél számottevően keveseb-
ben (38%) (6.9. ábra).
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6.8. ábra: A hallgatók megoszlása lakhatási típus szerint 
szociális klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók  

(N = 5435)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6.9. ábra: A hallgatók aránya a velük egy háztartásban élő személyek szerint szociális klaszterenként, nappali munkarendű 
hallgatók (N = 5437)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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6. A hallgatók életkörülményei

Minden elégedettségi mutató, amelynél szignifikáns 
különbség figyelhető meg az egyes eltérő szociális 
helyzetű hallgatói csoportok között, azt mutatja, hogy 
az átlagos és annál jobb helyzetben lévők nagyobb 
arányban elégedettek a lakhatási körülményeikkel.  
A lakhatásra fordítandó költségeit az átlagosnál ked-
vezőbb helyzetűek 80%-a, az annál rosszabb hely-
zetben lévőknek viszont kevesebb mint fele érzi 
megfelelőnek. Míg a szálláshely állapotát az átlagnál 

rosszabb helyzetűek 36%-a, az annál jobb helyzetűek 
84%-a találta kielégítőnek. Akár az otthonuktól, a szü-
leik lakhelyétől, akár a felsőoktatási intézménytől vett 
távolságot nézzük, az átlagosnál rosszabb pénzügyi 
helyzetben lévők nagyobb arányban érzik kedvezőt-
lennek a lakáskörülményeiket, mint azok, akik az átla-
gosnál jobb anyagi lehetőségek között élnek. Igaz ez 
továbbá az elhelyezkedésre és a szobatársak számára 
is (6.10. ábra).
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6.10. ábra: A lakhatásuk egyes jellemzőivel inkább vagy teljes mértékben elégedettek aránya a hallgatók körében szociális 
klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5280)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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7. Munkavégzés a felsőfokú tanulmányok mellett
A tanulmányok melletti munkavégzés egyre elterjed-
tebb a felsőoktatásban tanulók között. Bár nem ritka, 
hogy anyagi kényszer motiválja, a tanulmányokhoz 
kapcsolódó tartalmú munkavégzés akár ösztönözhe-
ti is a hallgatókat a tanulásban, például könnyebben 
megértik általa vagy a gyakorlatban is kipróbálhatják 
az egyetemen tanultakat, feltéve, hogy a munkára 
fordított idő nem teszi lehetetlenné a képzési követel-
mények teljesítését. A tanulmányokhoz nem kapcso-
lódó munka viszont, különösen, ha magas óraszámban 
végzi a hallgató, visszavetheti a tanulmányi teljesítmé-
nyét, akár kényszerű lemorzsolódáshoz, a tanulmá-
nyok megszakításához is vezethet.

A munkavégzés speciális, a felsőoktatási tanulmá-
nyokhoz szorosan kapcsolódó (és gyakran az intézmény 
által elvárt és támogatott) formája a szakmai gyakorlat, 
amelynek révén a hallgatók saját szakterületükön be-
lül betekintést nyerhetnek a munka világába – vagyis  
a munkavégzés akár a tanulmányok szerves része is  
lehet. E felismerés húzódik meg a duális képzési forma 
mögött, amelynek keretében a hallgatók felsőoktatási 
tanulmányaikkal párhuzamosan, a képzés részeként gya-
korlati tapasztalatokat szereznek egy együttműködő vál-
lalat munkatársaként dolgozva, elsősorban a műszaki, 
természettudomány, informatika, gazdaságtudományok 
vagy agrár képzési területeken. A Bologna-folyamat cél-
kitűzései között is megjelenik a munka világában szer-
zett tapasztalat elismerésének lehetősége, akár a fel-
sőoktatási felvételi eljárás során a korábbi munkavégzés 
beszámítása valamilyen formában, akár egyes képzési 
követelmények kiváltása a tanulmányokhoz kapcsolódó 
munkavégzés elismerésével.

A fentiekből következik, hogy a képzésük idősza-
kában különféle típusú munkát vállaló hallgatóknak 
más-más módon alakulnak az esélyeik a képzésük si-
keres teljesítésére, az anyagi erőforrásaik, az időmér-
legük és a tágabban értelmezett életkörülményeik is – 
ezért a munkavállalás a felsőoktatás szociális dimen-
ziójának központi jelentőségű kérdésköre. Mint alábbi 
elemzéseinkben is nyomon követhető, a demográfiai 
jellemzőkön túl a nappali és részidős hallgatók között 
is a munkavállalási jellemzőkben megmutatkozó elté-
rések alapozzák meg a legfontosabb különbségeket.  
A következőkben ennek vizsgálatával foglalkozunk.

A szorgalmi időszakban tanulmányaik mellett az összes 
intézményben nappali tagozaton tanuló hallgatók több 
mint fele egyáltalán nem végez fizetett munkát. A megkér-
dezettek negyede egész félévben állandó jelleggel dolgozik, 
míg 18%-uk alkalmi jelleggel végez munkát. Ezek az arányok 

nagyon hasonlóak a főként műszaki képzést nyújtó, illetve 
a főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, ki-
sebb intézményekben is. A klasszikus egyetemi képzéseket 
nyújtó intézményekben a legnagyobb a nem dolgozók ará-
nya, 63%. A gazdaságtudományi képzésen tanulók dolgoz-
nak leg nagyobb arányban állandó jelleggel, a kérdezettek 
42%-a. Hasonlóan magas arány figyelhető meg a hitéleti és 
esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó egyházi intéz-
mények hallgatóinak az esetében is (7.1. ábra).

A tanulmányok melletti munkavégzés arányai a levelező 
és esti munkarendben, illetve távoktatásban tanulók ese-
tében jelentősen eltérnek a nappali munkarendben tanu-
lóknál megfigyelhető arányoktól. Az összes intézményben 
a részidős képzésen tanulók 90%-a állandó jelleggel dolgo-
zik, mindössze 7%-uk nem dolgozik, és 4%-uk végez alkalmi 
munkát. A legtöbb intézménynél nagyon hasonló arányok 
figyelhetők meg, egyedül a főként művészeti képzést nyúj-
tó intézményekben tanulóknál láthatunk jelentős eltérést 
(bár az érintett hallgatói csoport esetszáma a mintában 
igen alacsony) (7.2. ábra). 

A félév közben végzett munka heti óraszáma a nap-
pali munkarendben tanulók közel 60%-ánál nulla óra, 
vagyis ők lényegében nem vagy alig dolgoznak. A tel-
jes idejű képzésen tanulók 30%-a 1 és 20 óra közöt-
ti óraszámban dolgozik egy héten, míg 15%-uk több 
mint 20 órát. Nagyon hasonló arány figyelhető meg  
a főként műszaki képzést nyújtó intézmények, illetve  
a főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speci-
ális, kisebb intézmények hallgatóinál. A hitéleti és 
esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó egyhá-
zi intézményekben tanulók dolgoznak a legnagyobb 
arányban több mint heti 20 órát: a megkérdezettek 
harmada. A klasszikus egyetemi képzéseken tanulók 
dolgoznak a legkevesebbet, a heti nulla órát dolgozók 
aránya az ő esetükben 63%. A 20 óránál többet dol-
gozók legkisebb aránya is náluk figyelhető meg, mind-
össze a megkérdezettek egytizede tartozik közéjük  
a klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézmények-
ben nappali munkarendben tanulók közül (7.3. ábra).

A részidős hallgatók több mint nyolctizede heti 20 órá-
nál többet tölt munkavégzéssel. A nagy óraszámban dol-
gozók a főként gazdaságtudományi képzéseket nyújtó 
intézményekben tanulók között vannak ennél is nagyobb 
arányban, csaknem kilenctizednyien. Az egyáltalán nem 
dolgozók aránya némileg magasabb az átlagnál (8%) a fő-
leg műszaki képzéseket nyújtó intézményekbe járók (9%), 
valamint a klasszikus egyetemi képzéseket, illetve a főként 
pedagógiai vagy speciális képzéseket hirdető intézmények 
hallgatói között (7.4. ábra).
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Összes
intézmény

Klasszikus
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Igen, az egész félévben állandó jelleggel dolgozom Igen, alkalmi jelleggel dolgozom Nem, nincs

7.1. ábra: A tanulmányaik mellett folyamatosan vagy alkalomszerűen fizetett munkát vállaló hallgatók aránya intézményi 
klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5634) 
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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7.2. ábra: A tanulmányaik mellett folyamatosan vagy alkalomszerűen fizetett munkát vállaló hallgatók aránya intézményi 
klaszterenként, részidős hallgatók (N = 1840) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Összes
intézmény
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Nem dolgozik Heti 1–20 óra munka Heti több mint 20 óra munka

7.3. ábra: A hallgatók megoszlása a tanulmányok melletti munkavállalás heti óraszáma szerint intézményi klaszterenként, nappali 
munkarendű hallgatók (N = 5604) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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7.4. ábra: A hallgatók megoszlása a tanulmányok melletti munkavállalás heti óraszáma szerint intézményi klaszterenként, részidős 
hallgatók (N = 1797) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019



70

7. Munkavégzés a felsőfokú tanulmányok mellett 

A tanulás melletti munkavégzés motivációit tekintve  
a nappali munkarendű képzés mellett dolgozó hallgatók 
58%-ára inkább vagy nagyon jellemző, hogy a megélhe-
tési költségek fedezéséért dolgozik, míg a részidős kép-
zésen tanulóknál ugyanez az arány közel 80%. A részidős 
formában tanulók tehát jóval nagyobb arányban dol-
goznak megélhetési költségeik fedezése céljából, mint  
a nappali munkarendben tanulók. E szempontból a kü-
lönböző intézményi klaszterekhez sorolt hallgatók között 
nincs szignifikáns különbség.

A dolgozó hallgatók közül azzal az állítással, hogy azért 
dolgoznak, hogy – az alapszükségleteken túl – megvehes-
senek olyan dolgokat, amiket egyébként nem engedhet-
nének meg maguknak, 67% értett egyet. Hasonló arány-
ban motiválja az alapszükségleteken túlmutató dolgok 

megvásárlása a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló 
intézmények, a főleg műszaki, valamint a főként gazda-
ságtudományi képzéseket hirdető intézmények hallga-
tóit. A legkisebb arányban a hitéleti és esetenként vilá-
gi, pedagógiai képzést nyújtó egyházi intézményekben 
tanulók válaszoltak igennel, a dolgozó hallgatók 43%-a. 
Eltérés figyelhető meg az e képzéseken tanulók eseté-
ben a munkarendek között: a nappali munkarendben 
tanulók felét, míg a részidős képzésen tanulók 40%-át 
motiválja az ilyen dolgok megvásárlása. Hasonló elté-
rés látható a munkarendek között a főként pedagógiai 
alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb intézmények 
hallgatóinál, a nappali munkarendű tanulók közel 70%-a, 
míg a részidős képzésen tanulók 60%-a válaszolt igennel 
(7.5. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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7.5. ábra: Az alapszükségleteken túli fogyasztási cikkek megvásárlása érdekében munkát vállaló hallgatók aránya  
a dolgozó hallgatók között munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 4105) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A munkatapasztalat szerzése az összes intézményben 
tanulók 57%-át motiválja. A hitéleti és esetenként pe-
dagógiai képzést nyújtó egyházi intézmények hallgatóit 
motiválja a munkatapasztalat legkevésbé, mindössze  
a megkérdezettek 37%-át. A legnagyobb arányban a fő-
ként gazdaságtudományi és a főként művészeti képzést 
hirdető intézményekben tanulókat motiválja a mun-
katapasztalat szerzése, 67%-uk válaszolt igennel erre 
a kérdésre. A munkarendek közötti eltérés ennél a két 
csoportnál a legjelentősebb. A főleg gazdaságtudomá-
nyi profilú intézmények esetén a nappali munkarendben 

tanulók 72%-át, a részidős hallgatók 56%-át motiválja  
a munkatapasztalat megszerzése, míg a főként művé-
szeti felsőoktatási intézményekben tanulók esetében  
a nappali munkarendű hallgatók közel 70%-át, a részidős 
képzésen tanulóknak pedig 55%-át (7.6. ábra).

A tanulmányokkal kapcsolatos költségeik finanszí-
rozása az összes munkát vállaló hallgató felét sarkallja 
munkára. A klasszikus egyetemi képzéseket, a főként 
műszaki képzéseket és a főként gazdaságtudományi 
képzéseket nyújtó intézmények dolgozó hallgatóinak 
szintén fele értett egyet azzal, hogy nem engedhetné 
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meg magának a felsőoktatásban folytatott tanulmá-
nyokat fizetett munkája nélkül. A legnagyobb arány-
ban a hitéleti és esetenként pedagógiai képzést nyújtó 
egyházi intézményekben tanulók lennének képtelenek 
tanulmányaik elvégzésére munkavégzés nélkül (80%). 
Legkevésbé a főleg művészeti képzéseket nyújtó in-
tézményekben tanulókat motiválja munkára a ta-

nulmányok finanszírozása, az ezekbe járó dolgozó 
hallgatók 40%-a válaszolt így. Érthető módon nagyok  
az eltérések a munkarendek között szinte minden tí-
pusú intézmény esetén. Az összes intézmény nappali 
munkarendű dolgozó hallgatóinak közel 30%-át moti-
válja a tanulmányok finanszírozása, míg a levelező hall-
gatók esetében ez az arány 80% (7.7. ábra). 

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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7.6. ábra: A munkatapasztalat szerzése érdekében munkát vállaló hallgatók aránya a dolgozó hallgatók között munkarendenként 
és intézményi klaszterenként (N = 4091) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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7.7. ábra: A tanulmányi költségeik finanszírozása érdekében munkát vállaló hallgatók aránya a dolgozó hallgatók között 
munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 4097) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Másvalaki (pár, szülők) anyagi támogatása vagy gyermek 
nevelése, eltartása az összes dolgozó hallgató ötödét 
motiválja a munkavállalásban. A nappali munkarendben 
tanulók 10%-a támogat másokat anyagilag, míg a rész-
idős képzésen tanulók közel 40%-a. A legkevésbé a főleg 
művészeti profilú intézményekben tanulókat motivál-
ja mások támogatása a munkában, a megkérdezettek-
nek csupán tizedét. Kiugróan magas viszont az arányuk  
a hitéleti és esetenként pedagógiai képzésen tanulók kö-
rében, közel 60%-uk másokat is támogat a keresetéből.  
A munkarendek közötti eltérés mindenhol jelentős,  
a legnagyobb a pedagógiai alapképzéseket nyújtó és 
speciális, kisebb intézményekben tanulóknál. Közöttük 
a nappali munkarendben tanulók 8%-a támogat valakit 

anyagilag, a részidős képzésen tanulók között azonban ez 
az arány 43% (7.8. ábra).

A tanulmányokhoz inkább vagy teljes mértékben 
kapcsolódó munka az összes dolgozó hallgató felét jel-
lemzi. A legnagyobb arányban tanulmányaikhoz kap-
csolódó munkát a főleg művészeti képzéseket nyújtó 
intézményekben tanulók végeznek, a dolgozó hallgatók 
73%-a. Legkevésbé a hitéleti és esetenként világi, peda-
gógiai képzést nyújtó egyházi intézményekben tanulók 
végeznek tanulmányaikhoz kapcsolódó munkát, a meg-
kérdezettek negyede. Viszonylag alacsony a klasszikus 
egyetemi képzésen tanulók között a tanulmányokhoz 
kapcsolódó munka aránya, 40%-uk válaszolt így erre  
a kérdésre (7.9. ábra).

Összes hallgató Nappali munkarend Levelező vagy esti munkarend, távoktatás
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7.8. ábra: A mások (párjuk, szüleik) támogatása vagy gyermekük eltartása érdekében munkát vállaló hallgatók aránya  
a dolgozó hallgatók között munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 4078) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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7.9. ábra: A tanulmányaikhoz inkább vagy teljes mértékben kapcsolódó munkát vállaló hallgatók aránya  
a dolgozó hallgatók között munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 4099) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A tanulmányaik mellett munkát vállaló hallgatók fele érzi 
úgy, hogy elsősorban dolgozik, és munkája mellett felső-
fokú tanulmányokat végez, az eltérés azonban jelentős 
a munkarendek között. A nappali munkarendben tanulók 
17%-a érzi magát elsősorban dolgozónak, míg a részidős 
képzésen tanulók esetén ez az arány 95%. A levelező, esti 
munkarendű és távoktatásban részt vevő hallgatók tehát 
csaknem mindannyian elsősorban munkavállalónak érzik 
magukat. A munkarendek közötti eltérés minden intéz-
ményi klaszter esetében hasonló. A főleg művészeti kép-

zéseket hirdető intézményekben tanulók jelenthetnek 
kivételt, az ő esetükben a nappali munkarendű hallgatók 
15%-a, míg a részidős képzésen részt vevők 70%-a érzi 
magát elsősorban dolgozónak. A hitéleti és esetenként 
világi, pedagógiai képzést nyújtó egyházi intézmények-
ben tanulók érzik magukat a legnagyobb arányban első-
sorban dolgozónak, a válaszolók 90%-a. A munkarendek 
között itt a legkisebb az eltérés, a nappali munkarendben 
tanulók 70%-a, míg a részidős képzésen tanulók 97%-a 
érzi magát elsősorban munkavállalónak (7.10. ábra).
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7.10. ábra: A magukat elsősorban dolgozónak, munkájuk mellett tanuló hallgatónak tartók aránya a dolgozó hallgatók között 
munkarendenként és intézményi klaszterenként (N = 4118) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A hallgatók időbeosztásáról képet kaphatunk az át-
lagos heti munkaidejük, az óralátogatásra fordított, 
illetve egyéni tanulásra szánt idejük vizsgálatával.  
Az átlagos heti munkaidő (a munkát nem végző hall-
gatókat is beleszámítva) az összes intézmény nappali 
munkarendű hallgatói esetén 8,3 óra. A képzés szer-
vezett alkalmain való részvételre, óralátogatásra szánt 
idő átlagosan 18,5 óra, míg az egyéni tanulásra fordí-
tott idő heti átlaga 14,5 óra. A legtöbb időt tehát óra-
látogatásra szánják a hallgatók, ezt követi az egyéni 
tanulásra fordított idő, majd a munkára fordított idő. 
A legkevesebb időt munkára a klasszikus egyetemi 
képzéseket nyújtó intézményekben tanulók fordítanak, 
mindössze kevesebb mint 7 órát. A legtöbbet a hité-
leti és esetenként pedagógiai képzést nyújtó egyházi 
intézményekben tanulók dolgoznak, hetente átlagosan 
közel 14 és fél órát. Az óralátogatásra szánt idő a főleg 
művészeti képzéseket kínáló intézményekben tanulók 
esetén a legtöbb, átlagosan több mint 22 óra hetente. 
Legkevesebb időt a főleg gazdaságtudományi profilú 
intézmények képzésein tanulók töltenek óralátogatás-

sal, hetente átlagosan kevesebb mint 15 órát. Az egyé-
ni tanulásra fordított idő a hitéleti és esetenként világi, 
pedagógiai képzést nyújtó egyházi intézményekben 
tanulók körében a legkevesebb, megközelítőleg heti 
9 és fél óra. A legtöbb időt egyéni tanulásra a főként 
művészeti képző intézményekben tanulók fordítanak, 
körülbelül 18 és fél órát hetente (7.11. ábra).

A nappali munkarendben tanulók 54%-a fordítana  
a jelenleginél több időt munkavégzésre, 13%-uk szán-
na több időt óralátogatásra, 53%-uk az egyéni tanu-
lásra kevesli az időt. A főként művészeti képzéseket 
kínáló intézményekben tanulók érzik úgy legnagyobb 
arányban, hogy szeretnének több időt fordítani mun-
kavégzésre, a nappali munkarendű hallgatók 61%-a.  
A főleg gazdaságtudományi képzéseket hirdető in-
tézményekben tanulók szeretnének a legnagyobb 
arányban több időt fordítani óralátogatásra, a meg-
kérdezettek közel 17%-a. Egyéni tanulásra a hitéleti 
és esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó egyhá-
zi intézményekben tanulók fordítanának legnagyobb 
arányban több időt, a válaszolók 61%-a (7.12. ábra).
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7.11. ábra: A tanulmányok melletti fizetett munkára, a szervezett órákon való részvételre és az egyéni tanulásra fordított heti 
átlagos idő (óra) intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5375) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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7.12. ábra: A tanulmányok melletti fizetett munkára, a szervezett órákon való részvételre és az egyéni tanulásra fordított idő 
értékelése intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5329–5641) 

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A tanulmányok melletti munkavégzés és a pénzügyi 
helyzet összefüggései
A következőkben a tanulmányaikat nappali munkarend-
ben folytató hallgatók munkavállalási jellemzőit – a mun-
kavállalás motivációit, a képzéshez való kapcsolódását és 
heti időráfordítását – vizsgáljuk az egyes szociális klaszte-
rekbe sorolt hallgatói csoportok közötti eltérések szem-
pontjából. Munkavégzés tekintetében nincs szignifikáns 
különbség a különböző szociális státuszú hallgatói cso-
portok között: mindhárom vizsgált csoportba tartozó 
hallgatók valamivel kevesebb, mint felének volt legalább 
alkalmi jellegű fizetett munkája a megkérdezéskor (az át-
lagosnál rosszabb anyagi helyzetűek 45, az átlagos hely-
zetűek 44 és az átlagosnál jobb helyzetűek 43%-ának).

A munkavégzés okait vizsgálva ezzel szemben jelen-
tős különbségek rajzolódnak ki. Míg az átlagosnál rosz-
szabb szociális helyzetűek túlnyomó többsége (85%) 
megélhetési költségei fedezéséért dolgozik, ez az át-
lagosnál jobb helyzetben lévők alig több mint 40%-ára 
érvényes. Utóbbiakra nagy arányban (71%) jellemző, 
hogy munkatapasztalat szerzésének céljával dolgoz-
nak. Jelentős különbség mutatkozik munkavállalási 
kényszer tekintetében a különböző szociális helyzetű 
csoportok között. Míg az átlagosnál rosszabb helyze-
tűek közel kétharmada (66%) nem engedhetné meg 
magának a tanulást munkavégzés nélkül, ez már az át-
lagos helyzetűeknek is kevesebb mint felére jellemző 
(45%), az átlagnál jobb helyzetűek pedig csupán 13%-a 

van ilyen jellegű kényszerhelyzetben. Másokat anyagi-
lag támogatnia a rosszabb helyzetűek valamivel több 
mint ötödének (21%) kell, ez az átlagnál jobb helyzet-
ben lévőknek csupán 6%-át jellemzi.

Minden vizsgált ok esetében megfigyelhető, hogy  
a jobb szociális helyzetű hallgatók jelentősen kényel-
mesebb helyzetben vannak munkaerőpiaci tekintetben 
is. Láthatjuk, hogy minél jobb a hallgató helyzete, annál 
kevésbé kényszerül az alapvető megélhetésének finan-
szírozása érdekében munkát vállalni, jelentősebb a szak-
mai tapasztalat megszerzésére irányuló motiváció, jelen-
tősen kisebb arányban kényszerülnek munkavállalásra 
akár maguk, akár mások eltartása miatt (7.13. ábra).

Minél jobb szociális helyzetű csoporthoz tartozik 
egy hallgató, annál nagyobb eséllyel végez szakmájába 
vágó munkát. Míg az átlagosnál rosszabb helyzetűek alig 
több mint harmada végez tanulmányaihoz inkább vagy 
nagyon szorosan kapcsolódó munkát, ez az átlagosnál 
jobb helyzetűek több mint felére igaz (7.14. ábra). Meg-
figyelhető továbbá, hogy a jobb helyzetűek nemcsak 
hogy erősebb szakmai illeszkedésű munkát végeznek ta-
nulmányaik mellett, de összességében átlagosan keve-
sebb időt is dolgoznak. Míg az átlagnál rosszabb helyze-
tű nappali munkarendű hallgatók esetében ez átlagosan 
több mint heti 9 órát jelent, az átlagnál jobb helyzetűek 
esetében nem éri el a 8 órát (7.15. ábra).
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7.13. ábra: A tanulmányok melletti munkavégzés motivációi a dolgozó hallgatók körében szociális klaszterenként, nappali 
munkarendű hallgatók (N = 2286)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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szociális klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók  
(N = 2354)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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7.15. ábra: A tanulmányok melletti fizetett munkára 
fordított heti átlagos idő (óra) szociális klaszterenként  
(nem dolgozók = 0 óra), nappali munkarendű hallgatók  

(N = 5405)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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8. A bevételek és a kiadások szerkezete  
a hallgatók körében 
Jelen fejezet célja, hogy az EUROSTUDENT VII kutatásban 
részt vevő hallgatók pénzügyi hátteréről, bevételeiről és 
kiadásairól, kiváltképp azok belső szerkezeti megoszlásá-
ról adjon áttekintést. A bevételek és kiadások szerkezetét 
három szempontból vizsgáltuk: a hallgató munkarendje, 
lakhatási formája, valamint a tanulmányok melletti mun-
kavállalásának intenzitása tükrében.

Módszertani alapvetések
A pénzügyi jellemzők kérdőíves kutatásokon alapuló vizs-
gálata módszertani szempontból komoly kihívás, ezért 
fontos, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a korlátokra, 
amelyeket az eredmények értelmezésekor figyelembe 
kell venni. A kérdőíves, önbevallásos módszer eleve nem 
minden esetben alkalmas arra, hogy a bevételekről és 
a kiadásokról pontos képet kapjunk, hiszen a válaszadó 
számára is nehéz feladat olyan bevételek és költségek 
megbecslése, amelyek havi szinten nem egyenletesen 
jelentkeznek, vagy nem vezet róluk rendszeres kimuta-
tást, és amelyeket ezért könnyű alul- vagy felülbecsül-
ni. A felsőoktatási hallgatók körében ez fokozottan igaz, 
hiszen anyagi erőforrásaik között gyakran keverednek  
a pénzbeli és a természetben kapott bevételek. Család-
juk támogathatja őket például készpénzzel, havi pénz-
átutalással, de akár úgy is, hogy biztosítja számukra  
a lakhatást, az étkezést, megveszi nekik a közlekedési 
bérletet, kifizeti a tandíjukat. A tanulmányi teljesítményt 
jutalmazó ösztöndíjakra és a hallgatók körében gyakori 
alkalmi munkavállalásból származó bevételekre, de akár 
a családtól kapott támogatásokra egyfajta volatilitás jel-
lemző, amely szintén megnehezíti a számszerű válaszok 
pontos megadását.

Az EUROSTUDENT VII kutatás mind a hallgatói be-
vételekre, mind a kiadásokra tételenként kérdezett rá, 
amelyeket az adattisztítás keretében összegeztünk.  
A kérdőívben felsorolt bevételi és kiadási kategóriák 
csak a hallgatókra tipikusan jellemző, rendszeres be-
vételi és kiadási tételeket tartalmazták, tehát az azok-
tól eltérő bevételi források és kiadási tételek, továbbá 
az alkalomszerű, nagy összegű költségek nem részei  
az összesítésnek. A pénzügyi kérdések további jelleg-
zetessége, hogy a bevételi és kiadási oldalon nem ki-
zárólag pénzbeli, hanem úgynevezett természetbeni 
tételek is megjelennek. Mivel az összegszerű bevételi 
és kiadási tételeket önmagukban félrevezető lenne 
egy az egyben pénzmozgással járó ügyletként értel-
mezni, jelen fejezetben inkább azok belső szerkezeté-
re, illetve az egyes hallgatói csoportok közötti eltéré-
sekre fókuszálunk.

A hallgatói bevételek 
szerkezete
A hallgatók bevételi szerkezetét a munkarend, a lakhatási 
forma és a tanulmányok melletti munkavállalás intenzi-
tása, illetve ezek bizonyos kombinációi vonatkozásában 
vizsgáljuk. A hallgatói bevételek szerkezetének vizsgálata 
során az egyes bevételi források arányát az összes bevé-
telhez viszonyítjuk. A bevételi oldal szerkezeti vizsgálata-
kor négy fő bevételi forrást különböztetünk meg:

1. A családi támogatásokat, a közvetlen pénzbeli 
kifizetések (készpénzben vagy banki átutalással) 
vagy a közvetlenül, a hallgató számára kifizetett 
számlák (lakbér, rezsi, tandíj, telefon-, internet- és 
egyéb előfizetések) mellett az olyan természetbe-
ni támogatásokat is beleértve, mint például az in-
gyenes lakhatás, az étkezés biztosítása, a ruházat, 
a telefonhasználat, az autóhasználat és más ha-
sonlók. A természetbeni támogatások megbecslé-
sét a kutatás úgy kérte, hogy a válaszadó ne ve-
gye figyelembe azokat a költségeket, amelyek tőle 
függetlenül is fennállnak (pl. lakbér), de a rezsi- és 
egyéb költségek rá eső részét számítsa bele.

2. A saját jövedelmet, amely a válaszadáskori havi 
munkajövedelem mellett a korábbi munkajövede-
lemből származó megtakarítás adott félévre vo-
natkozó havi átlagos értékét is tartalmazza.

3. Az állami tanulmányi támogatásokat, beleért-
ve a különböző hazai ösztöndíjakat (tanulmányi 
ösztöndíj, nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, egyéb 
szakmai, tudományos vagy közéleti ösztöndíjak, 
szociális jellegű ösztöndíjak, kormányösztöndíjak 
stb.) és a diákhitelt.

4. Az egyéb forrásokat, amelyek az egyéb állami  
(pl. gyermeknevelési támogatás, nyugdíj, munka-
nélküli ellátás, árvaellátás) és magánforrásokat 
(pl. tartás díj, magánösztöndíjak, tőkejövedelem, 
vagyon tárgy értékesítésből származó egyszeri be-
vétel, ajándékok, kölcsönök), valamint a nem álla-
mi forrásokból származó tanulmányi támogatáso-
kat tartalmazzák.

Munkarend szerinti bontásban vizsgálva a hallgatói 
bevételeket jelentős szerkezeti eltéréseket láthatunk  
a nappali és részidős (esti vagy levelező képzésen, illet-
ve távoktatásban tanuló) hallgatók forrásai között. Míg  
a nappali munkarendben tanuló hallgatók bevételei 
között 50%-ot meghaladó a családi támogatás aránya, 
addig a részidős képzésen tanulók esetében nem éri el 
a 20%-ot. Ezzel szemben a saját jövedelem aránya ez 
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utóbbi körben a bevételek közel háromnegyedét teszi ki, 
míg a nappali munkarendben tanulók esetében mind-
össze 23%-át. Hasonlóan nagy különbséget tapasztal-
hatunk a nappali munkarendű hallgatók javára az állami 
tanulmányi támogatások arányában, amely a teljes be-
vételük közel ötödét adja, szemben a részidős hallgatók-
nál tapasztalható 2%-os arányukkal. Az egyéb források 
aránya a nappalis hallgatók bevételi forrásai között eny-
hén meghaladja a részidős hallgatóknál tapasztalható 
részesedést (8.1. ábra).

A hallgatók bevételi forrásainak megoszlását  
a lakhatási forma szerint vizsgálva azt tapasztalhat-
juk, hogy a családi támogatás aránya azok bevételein 

belül a legmagasabb, akik a szüleikkel élnek (49%), 
míg a kollégiumban élők és az önállóan élők eseté-
ben némileg elmarad tőle, de a 40%-ot mindenhol 
meghaladja. Nagyobb a különbség a saját jövede-
lem arányát tekintve: míg az önállóan élők körében  
43%-os a munkajövedelem részesedése, addig a szü-
leikkel élőknél egyharmados, a kollégiumban élők 
esetében pedig alig 20%. Az állami tanulmányi támo-
gatások részesedését tekintve azonban a kollégisták 
vezetnek (27%), míg az önállóan vagy a szüleikkel élők 
körében alig több mint 10% ennek a forrásnak az ará-
nya. Az egyéb forrásokban nincs jelentősebb eltérés 
az egyes csoportok között (8.2. ábra).
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8.1. ábra: Az egyes bevételi források megoszlása a hallgatók bevételei között munkarendenként
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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8.2. ábra: Az egyes bevételi források megoszlása a hallgatók bevételei között lakhatási formánként
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A tanulmányok melletti munkavégzés heti óraszámát 
tekintve a hallgatók rendelkezésére álló források közül 
a családi támogatás aránya azok körében, akik átlago-
san egyetlen óra munkát sem végeznek az adott fél-
évben, több mint 60%-ot tesz ki, míg a heti 20 óránál 
többet dolgozó hallgatók körében alig 20%. Fordított  
a helyzet a saját jövedelem arányát tekintve. Míg a heti 
20 óránál több munkát végzők bevételeinek közel há-
romnegyedét adják a munkajövedelmek, a nem dolgo-
zóknál mindössze 5%-ot tesznek ki. (Ez úgy lehetséges, 
hogy az adott szemeszterben felhasznált, de korábban 
szerzett munkajövedelem is ebbe a bevételtípusba 

tartozik.) A heti 1–20 órát dolgozók csoportjába tarto-
zóknál mind a családi támogatás, mind a saját jövede-
lem az összes forrás megközelítőleg 40-40%-át teszi ki.  
Az állami tanulmányi ösztöndíj, valamint a további 
egyéb források aránya a nem dolgozó hallgatók bevé-
teleinek arányában a legmagasabb (24%, illetve 7%), 
míg az átlagosan heti 20 óránál több munkát vállalók 
körében a legalacsonyabb (5%, illetve 3%) (8.3. ábra). 
Ezt a különbséget természetesen magyarázhatja az is, 
hogy e források egy részének igénybevétele akár gya-
korlati, akár szabályozási okokból kizárja a munkavég-
zést a tanulmányok mellett.
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19,6%
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73,0%
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4,7%

7,1%

4,5%

2,7%

Nem dolgozik
(N = 3204)

Heti 1–20 óra munka
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Saját jövedelem aránya
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Egyéb források aránya

8.3. ábra: Az egyes bevételi források megoszlása a hallgatók bevételei között a tanulmányok melletti munkavégzés heti óraszáma szerint
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A hallgató munkarendjét és lakhatási formáját együtte-
sen vizsgálva azt láthatjuk, hogy a nappali munkarend-
ben tanulók valamennyi csoportjában a lakhatási for-
mától függetlenül a családi támogatás dominál, 50%-ot 
megközelítő vagy azt enyhén meghaladó értékekkel.  
A nappali munkarendű hallgatók körében a saját jövede-
lem aránya a kollégisták körében a legalacsonyabb (18%), 
és körükben a legmagasabb az állami tanulmányi támo-
gatások részesedése (28%) – részben nyilván azért, mert 
kollégiumi vagy lakhatási támogatást eleve csak ezek  
a hallgatók vehetnek igénybe. Ezzel szemben a részidős 
képzést folytatók valamennyi csoportjában a saját jöve-
delem a domináns bevételi forrás. A legnagyobb arány-
ban (76%) az önállóan élő részidős hallgatók bevételét 
alkotja a munkajövedelem, míg a részidős képzésen lé-
vők közül legkisebb arányban a kisebb létszámú, kollégi-
umban lakó hallgatókét. A családi támogatás részesedé-
se a részidős hallgatók esetében is a szüleikkel élőknél  
a legmagasabb, de így is mindössze 24%. (Ennek össze-
ge persze megközelítheti a nappali munkarendűek által 
kapott családi támogatásét, de a részidős hallgatók ma-
gasabb arányú munkajövedelme miatt az aránya alacso-

nyabb lesz az összbevételeken belül.) Akárcsak a nappali 
munkarendű hallgatók esetében, a részidős hallgatók kö-
rében is nagyobb, 19% a tanulmányi támogatások aránya 
a bevételek közt (8.4. ábra).

A nappali munkarendben tanuló hallgatók esetében 
a lakhatási formát és a tanulmányok melletti mun-
kavégzést együttesen tekintve megfigyelhető, hogy  
a családi támogatás aránya a munkát nem végző, szü-
leikkel vagy önállóan élő hallgatók körében a legma-
gasabb, 68% a bevételi forrásokon belül. A családi tá-
mogatások a legkisebb arányban (21%) azok bevételi 
szerkezetét alkotják, akik legalább heti 20 órát dolgoz-
nak, és mellette kollégiumban laknak. A saját jövede-
lem aránya ugyanakkor meghaladja a teljes bevételen 
belül a 60%-ot azoknál, akik hetente legalább 20 órát 
dolgoznak, valamint vagy önállóan, vagy a szüleikkel 
élnek. A bevételi források tekintetében a kollégium-
ban lakó, munkát nem végző hallgatók jövedelmében 
a legkiemelkedőbb az állami tanulmányi támogatá-
sok aránya (32%), míg azok körében a legkisebb (alig 
7%), akik a szüleikkel élnek, és mellette átlagosan heti  
20 óránál többet dolgoznak (8.5. ábra).
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Nappali munkarend
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8.4. ábra: Az egyes bevételi források megoszlása a hallgatók bevételei között munkarendenként és lakhatási formánként
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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(N = 1134)
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Egyéb források aránya

Önállóan él
(N = 2138)
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A szüleivel él
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8.5. ábra: Az egyes bevételi források megoszlása a hallgatók bevételei között lakhatási formánként és a tanulmányok melletti 
munkavégzés heti óraszáma szerint, nappali munkarendű hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A hallgatói kiadások szerkezete
A hallgatói kiadások szerkezetét – hasonlóképp a bevételi 
források elemzéséhez – a munkarend, a lakhatási forma, 
valamint a tanulmányok melletti munkavállalás intenzi-
tása szerint, valamint ezek kombinációiban vizsgáljuk. 
Fontos aláhúzni, hogy – amint a bevételeknél, a családi 
támogatások körében is tettük – a kiadások vizsgálatakor 
is figyelembe kell vennünk azokat a támogatásokat, ame-
lyek nem közvetlenül az adott hallgató pénzügyi kifizeté-
seit terhelik, hanem amelyeket mások biztosítanak a szá-
mára. Az egyes kiadási tételek arányát az egyes hallgatói 
csoportokra vonatkozóan a teljes kiadásukhoz viszonyít-
va elemezzük. A kiadási oldal szerkezeti vizsgálatakor hat 
fő kiadási tételt különböztetünk meg: 

1. A lakhatási kiadásokat, beleértve a lakbért, a re-
zsit, lakáshitel-törlesztést stb., illetve a másokkal 
közös háztartásban élő hallgatók esetében e ki-
adásoknak azt a részét, amely a válaszadó saját 
fogyasztásából adódik.

2. Az étkezésre fordított kiadásokat, az otthonról 
rendszeresen kapott élelmiszer becsült költségeit 
is beleértve.

3. A közlekedésre és a kommunikációra fordított 
kiadásokat, mint a jegyek, bérletek, üzemanyag, 
gépjármű-biztosítás, telefon, internet stb. költ-
ségei.

4. A tanulmányokkal összefüggő költségeket, ame-
lyek magukban foglalják a tandíj, a vizsgadíjak,  
az adminisztrációs költségek havi szintre lebontott 
költségeit, valamint a könyvekre, fénymásolásra, 
magánórákra és korrepetálásra, tanfolyamokra, 
terepgyakorlatoktra, könyvtári díjakra, valamint  
a kötelező testnevelésóra keretében végzett 
sporttevékenység díjaira fordított kiadásokat.

5. Az egyéb rendszeres megélhetési költségeket, 
beleértve a ruházat, tisztálkodási cikkek, tisztító-
szerek, dohány, nem egészségügyi biztosítások, 
kisállatok stb. havi átlagos költségeit, a gyermek-
nevelés költségeit, a tartásdíjat, a tartozások, 
adósságok, hitelek rendszeres törlesztését (kivéve 
a lakáshitelt), valamint az egészségügyi kiadáso-
kat (rendszeresen szedett gyógyszerek, kezelések, 
egészségbiztosítás stb.).

6. A szórakozás és szabadidős tevékenységek költ-
ségeit.

A kiadási tételek megoszlását munkarend szerint vizs-
gálva azt tapasztalhatjuk, hogy míg a részidős hallgatók 
körében a lakhatási (26%), addig a nappalisok körében  
az étkezési kiadások (28%) jelentik a legnagyobb kiadá-
si tételt. A nappalis hallgatók lakhatási kiadásai 23%-ot,  
a részidősök étkezési kiadásai 20%-ot tesznek ki. Munka-
rend szerint nincs jelentős eltérés a nappalis és a részidős 
hallgatók kiadásai között a közekedési és kommunikációs, 
valamint a tanulmányokkal kapcsolatos költségek része-
sedésében. Az egyéb rendszeres megélhetési költségek 
azonban a részidősök körében magasabb arányt tesznek 
ki, míg a szórakozásra és szabadidős tevékenységekre 
fordított kiadások a nappalis hallgatók körében jelente-
nek nagyobb arányú tételt (8.6. ábra).

Az egyes kiadási tételeket lakhatási forma szerint 
vizsgálva megfigyelhető, hogy a lakhatással összefüg-
gő kiadások azoknál a hallgatóknál jelentik a legna-
gyobb tételt, akik önállóan élnek, körükben az összes 
kiadás közel harmadát ezek jelentik, szemben a kollé-
giumban vagy a szüleikkel lakókkal, akiknél az említett 
tétel a összes kiadás kevesebb mint egyötödét teszi 
ki. Az étkezési kiadások a kollégisták körében jelentik 
arányaikban a legnagyobb tételt (32%). A közlekedés-
re és kommunikációra fordított kiadások az önállóan 
élőknél arányaikban alacsonyabbak, miközben a tanul-
mányokkal összefüggő költségek részesedése a szüle-
ikkel lakók körében nagyobb, mint a többi lakhatási 
formánál. Az egyéb megélhetési költségek részesedé-
sei lakhatási formánként nem különböznek egymástól 
jelentősen, a szórakozásra és szabadidős tevékenysé-
gekre fordított kiadások aránya azonban magasabb  
a kollégisták és a szüleikkel lakók körében, mint az ön-
állóan élők esetében (8.7. ábra).

A tanulmányok melletti munkavégzés heti óraszámá-
nak és a kiadások szerkezetének összefüggéseit vizsgálva 
kiadási tételenként nem tapasztalhatunk jelentős eltéré-
seket az egyes hallgatói csoportok között. A lakhatási költ-
ségek aránya némileg magasabb a heti 20 óránál többet 
dolgozók körében, ám körükben az étkezési kiadások ré-
szesedése alacsonyabb, mint a nem vagy kevesebbet dol-
gozóknál. A heti 20 óránál többet dolgozó hallgatók kö-
rében az ennél kevesebb munkát vállalókénál magasabb 
az egyéb rendszeres kiadások aránya, a szórakozásra és 
a szabadidős tevékenységekre fordított kiadások részese-
dése azonban valamivel elmarad a kevesebb munkát vál-
laló hallgatók átlagától (8.8. ábra).
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8.6. ábra: Az egyes kiadási tételek megoszlása a hallgatók kiadásai között munkarendenként
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

17,3%

18,0%

31,2%

24,6%

32,5%

23,5%

15,1%

15,0%

11,5%

15,4%

10,3%

11,4%

15,2%

13,2%

14,5%

12,4%

11,1%

8,0%

A szüleivel él
(N = 2002)

Kollégiumban él
(N = 1617)

Önállóan él
(N = 3326)

Lakhatási költségek

Étkezési költségek

Közlekedési és kommunikációs költségek

Tanulmányokkal összefüggő költségek

Egyéb rendszeres megélhetési költségek

Szórakozási és szabadidős kiadások

8.7. ábra: Az egyes kiadási tételek megoszlása a hallgatók kiadásai között lakhatási formánként
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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8.8. ábra: Az egyes kiadási tételek megoszlása a hallgatók kiadásai között a tanulmányok melletti munkavégzés heti óraszáma szerint
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A kiadási tételek megoszlását munkarendenként és 
lakhatási formánként együttesen vizsgálva azt ta-
pasztaljuk, hogy a lakhatási kiadások a nappali mun-
karendű és önállóan élő hallgatók körében jelentik 
arányaikban a legnagyobb kiadási tételt (33%), míg  
a legkisebbet az ugyanolyan munkarendű, de a szüleik-
kel élő hallgatók esetében (17%). Az étkezési kiadások 
arányaikban a nappali munkarendű kollégisták esetében  
a leg magasabbak, akiknél az említett tétel a kiadá-
sok közel harmadát teszi ki, míg a részidős, szüleikkel 
élő hallgatók esetében a legalacsonyabbak, ahol ará-
nya nem éri el a kiadások egyötödét. A közlekedésre 
és kommunikációra fordított kiadásokra a szüleikkel 
élő, nappalis hallgatók fordítják arányaikban a legke-
vesebbet (10%), míg a szüleikkel élő részidős hallgatók  

a legtöbbet (19%). Ez utóbbi hallgatói csoport tagjainál 
a legnagyobb a tanulmányokkal összefüggő költségek 
részesedése, míg az említett kiadási tétel a kollégium-
ban lakó nappalis hallgatóknál a legalacsonyabb. Jelen-
tősebb különbségeket tapasztalhatunk az egyes hallga-
tói csoportok egyéb rendszeres megélhetési, valamint 
a szórakozásra és szabadidős tevékenységekre fordított 
kiadásaiban is. Míg a részidős, kollégiumban lakó hallga-
tók kiadásaik 20%-át költik egyéb rendszeres megélhe-
tési tételekre, addig az önállóan élő nappalis hallgatók 
mindössze 11%-át. A szórakozásra és szabadidős tevé-
kenységekre fordított kiadások az önállóan élő, részidős 
hallgatóknál csupán a költségek 6%-át adják, miközben 
a szüleikkel élő, nappalis hallgatóknál az említett kiadási 
tétel részaránya 13% (8.9. ábra).
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8.9. ábra: Az egyes kiadási tételek megoszlása a hallgatók kiadásai között munkarendenként és lakhatási formánként
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A nappali munkarendben tanuló hallgatók esetében  
a lakhatási formát és a tanulmányok melletti munkavég-
zést együttesen tekintve a kiadások szerkezeténél megfi-
gyelhető, hogy a lakhatási költségek részesedése azoknál  
a hallgatóknál a legmagasabb, akik önállóan élnek, de 
mellette nem végeznek munkát (34%). Az étkezési költ-
ségek kiadásokon belüli aránya – gyakorlatilag a tanulmá-
nyok melletti munkavállalástól függetlenül – a kollégisták 
körében a legmagasabb (32–33%), míg az önállóan élő 
és mellette heti 20 óránál többet dolgozó hallgatóknál 
a legalacsonyabb. A közlekedési költségek és a kommu-
nikációs kiadások a kollégiumban és a szüleikkel élő, ta-
nulmányaik mellett nem dolgozó hallgatóknál teszik ki  

a legnagyobb arányt (15%), míg az önállóan élő, nem 
dolgozó hallgatóknál alig 10% az említett tétel részese-
dése. A tanulmányaikkal összefüggő kiadásokra a szü-
lőkkel lakó, nem dolgozó hallgatók fordítják arányaikban  
a legtöbbet (16%), míg a heti 20 óránál több munkát vál-
laló kollégisták a legkevesebbet (9%). Az egyéb rendsze-
res megélhetési költségek részesedése az önállóan élő, 
nem dolgozó hallgatók 10%-os értékétől a szüleikkel élő, 
heti 20 óránál többet dolgozók 16%-os arányáig terjed. 
Szórakozásra és szabadidős tevékenységekre az önállóan 
élő, nem dolgozó hallgatók költenek arányaikban a legke-
vesebbet (8%), míg a szüleikkel élő, legfeljebb átlagosan 
heti 20 órát dolgozók a legtöbbet (14%) (8.10. ábra).
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8.10. ábra: Az egyes kiadási tételek megoszlása a hallgatók kiadásai között lakhatási formánként és a tanulmányok melletti 
munkavégzés heti óraszáma szerint, nappali munkarendű hallgatók

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Pénzügyi források a különböző szociális helyzetű  
hallgatók körében
A következőkben megvizsgáljuk, hogy a nappali mun-
karendben tanulók körében milyen eltérések figyel-
hetők meg az egyes szociális klaszterekbe sorolt hall-
gatók között a különböző bevételi forrásokhoz való 
hozzáférés szempontjából.

A családtól kapott támogatások esetében látványo-
san kirajzolódik, hogy a magasabb szociális státuszúak 
jelentősen nagyobb arányban kapnak készpénzt vagy 
banki átutalást családjuktól. Míg az átlagnál rosszabb 
helyzetben lévők 42%-a kap ily módon támogatást csa-
ládjától, az átlagnál jobb helyzetűek közel háromnegye-
de (72%). Az átlagosnál rosszabb szociális helyzetben 
lévők valamivel kevesebb, mint ötödének (20%) fizeti 
a családja a számláit, míg a jobb helyzetben lévők közel 
harmadának (32%). A természetbeni juttatások eseté-
ben aránylag kisebb a különbség, de támogatást is na-
gyobb arányban kapnak ebben a formában az átlagos-
nál jobb helyzetűek (8.11. ábra).

Az átlagosnál jobb szociális helyzetűek kapnak ta-
nulmányi ösztöndíjat a legnagyobb arányban, valami-
vel több, mint a felük (51%). Őket követik az átlagnál 
rosszabb helyzetűek 42%-kal, legkisebb arányban pedig 
az átlagos helyzetűek kaptak tanulmányi ösztöndíjat 
(37%). Ez a sorrend jelenik meg a kevesebbeket érintő, 
egyéb szakmai ösztöndíjak két kategóriájánál is (egyéb 
szakmai, tudományos, közéleti, illetve a felsőoktatási 
intézmény szabályzatai által meghatározott ösztöndíjak 
esetében). Szociális ösztöndíjat a rosszabb helyzetűek 
harmada, míg az átlagos vagy annál jobb helyzetűek 
alig több, mint 18%-a kapott. Kormányösztöndíjban  
az átlagnál rosszabb és átlagos helyzetűek 13%-a, míg 
az átlagnál jobb helyzetűek 7%-a részesült. Diákhitelt  
a jobb helyzetűek alacsonyabb arányban vettek igény-
be: míg diákhitellel az átlagnál rosszabb helyzetben 
lévők 14%-a, az átlagos helyzetűek 11%-a, az átlagnál 
jobb helyzetűeknek csupán 4%-a élt (8.12. ábra).
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8.11. ábra: A családjuktól rendszeres pénzügyi támogatást kapók aránya szociális klaszterenként,  
nappali munkarendű hallgatók (N = 5447)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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8.12. ábra: Az államtól kapott pénzügyi támogatásban részesülők aránya szociális klaszterenként,  
nappali munkarendű hallgatók (N = 5395)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A jobb helyzetűekre kevésbé jellemző, hogy költsé-
geiket korábban megkeresett munkajövedelemből 
finanszíroznák. Míg az átlagosnál rosszabb helyze-
tűek 43%-a támaszkodik korábbi munkajövedelmé-
re, az átlagos helyzetűeknél ez 37%, a jobb helyze-
tűeknek pedig csupán 27%-ára jellemző. Az egyéb 

megtakarításokra való támaszkodás is legkevésbé 
az átlagnál jobb helyzetűekre jellemző. Emellett e 
csoport körében mondták a legnagyobb arányban 
(63%), hogy nem használnak fel megtakarítást meg-
élhetésük, tanulmányaik költségeinek fedezésére 
(8.13. ábra).
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8.13. ábra: A megélhetési vagy tanulmányi költségeiket korábbi megtakarításból fedezők aránya szociális klaszterenként, 
nappali munkarendű hallgatók (N = 5372)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A magasabb szociális státuszúak általában elége-
dettebbek az ösztöndíjak és támogatások össze-
gével. Míg az átlagnál rosszabb helyzetűek 23%-a 
elégedett a támogatások összegével, ez a jobb hely-
zetűek esetében 40%. Hozzáférhetőség tekinteté-
ben az átlagosnál jobb helyzetűek közel kétharmada 
(66%) elégedett, ez az elégedettség az átlagosnál 

rosszabb, illetve átlagos helyzetűek esetében már 
valamivel kevésbé jellemző, de itt is több mint felük 
tekinthető elégedettnek (57% és 58%). Az ösztön-
díjpályázatoknál is hasonló tendencia figyelhető 
meg: a jobb helyzetűek elégedettebbek a döntési 
folyamatok átláthatóságával vagy a bírálati szem-
pontokkal (8.14. ábra).
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8.14. ábra: A hallgatói ösztöndíjakkal, támogatásokkal elégedettek aránya szociális klaszterenként, nappali munkarendű 
hallgatók (N = 3281)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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1 Fokozatváltás a felsőoktatásban – középtávú szakpolitikai stratégia 2016. Budapest: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2015, 38.  
https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF (2021. 05. 04.)
2 Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016. Cselekvési Terv 2016–2020. Budapest: Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, 2017, 27. https://2015-2019.kormany.hu/download/b/fa/11000/EMMI%20fokozatv%C3%A1lt%C3%A1s%20fels%C5%91ok-
tat%C3%A1s%20cselekv%C3%A9si%20terv%20Sajt%C3%B3%20%C3%A9s%20Kommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20F%C5%91oszt%C3%A1ly%20
20170627.pdf (2021. 05. 04.)
3 ANNEX I: Bologna Follow Up Group Work Plan 2021–2024. (Utolsó módosítás: 2021. 04. 20.)
https://ehea.info/Upload/BFUG_PT_AD_76_5_Draft_Work_Plan_and_TORs_Annex_I.pdf (2021. 05. 04.)

A külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés a szakpolitikai doku-
mentumok tanúsága szerinti kiemelt fontosságú célkitűzés 
a hazai felsőoktatási stratégiai gondolkodásban. A Fokozat-
váltás a felsőoktatásban – középtávú szakpolitikai straté-
gia 2016 (a továbbiakban: Stratégia) egyik fő célkitűzése  
a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók, oktatók és 
kutatók számának növelése. Amint a Stratégia leszögezte, 
„a felsőoktatási intézmények versenyképességének feltéte-
le a nemzetközi hallgatói, oktatói, szakmai és kutatási háló-
zatokba való bekapcsolódás”1. A Stratégia cselekvési terve 
ennek érdekében több konkrét intézkedést is megfogalma-
zott, melyek az adminisztratív akadályok csökkentését és  
a mobilitási lehetőségek bővítését tehetik lehetővé.2  
A Bologna Follow-up Group (BFUG), az Európai Felsőokta-
tási Térség végrehajtó és a miniszteri értekezletek közötti 
operatív testületének jelenleg előkészítés alatt álló, 2021–
24 közötti munkaprogramja pedig a BFUG két tematikus 
munkacsoportja számára is feladatként határozza meg  
a mobilitás hozzáférhetőbbé tételének előmozdítását, így 
e célkitűzés a következő időszakban is hangsúlyos terüle-
te lesz az európai felsőoktatási rendszerek fejlesztésének.3  
Az alábbiakban a magyarországi felsőoktatási intézmé-
nyekben tanulók – elsősorban a nappali munkarendű - 
ek – külföldre irányuló tanulmányi mobilitásának jellem-
zőit tekintjük át az EUROSTUDENT VII adatai tükrében.

A nappali munkarendű hallgatók közel egytizede (9%) 
vett már részt jelenlegi vagy valamelyik korábbi, Magyar-
országon végzett felsőoktatási képzése során felsőfokú 
tanulmányaihoz kapcsolódó külföldi tapasztalatszerzé-
sen, szakmai gyakorlaton vagy valamilyen ösztöndíjas 
tanulmányi mobilitási program keretében. A külföldi 
tanulmányi tapasztalattal rendelkezők aránya ennél va-
lamivel alacsonyabb a főleg műszaki, és több mint két-
szeres a főleg művészeti képzéseket kínáló felsőoktatási 
intézmények nappali munkarendű hallgatói között. Azok 
aránya, akik még nem vettek részt hasonló program-
ban, de a válaszadás idején már szervezik a közeljövőben 
tervezett kiutazást, utóbbiak között 11%, a főleg gazda-
ságtudományi képzéseket hirdető intézményekben 8%, 
a hitéleti képzéseket nyújtó egyházi intézményekben 
pedig 7% – öt, két és egy százalékponttal meghalad-
va az összes hallgató átlagát. A teljes idejű képzésben 
tanuló hallgatók további mintegy egyharmada terve-
zi általánosságban, hogy még a jelenlegi képzése során 
részt venne külföldi tanulmányi tapasztalatszerzésben, 

a legalacsonyabb arányban a főként pedagógiai vagy 
speciális képzéseket hirdető intézményekben (25%);  
ide járnak azok is, akik a legnagyobb arányban, hattized-
nyien egyáltalán nem terveznek külföldi tanulmányokat, 
szemben a többi hallgató körében jellemző 50% körüli 
arányokkal (9.1. ábra).

A részidős hallgatók között – nem függetlenül a tanul-
mányaik mellett dolgozók magas arányától – általában 
alacsonyabb mind a tanulmányi mobilitásban már részt 
vett, mind az azt tervező vagy szervező hallgatók aránya: 
a kiutazást egyáltalán nem tervezők aránya 82%, ennél is 
magasabb a főként műszaki, valamint a főleg pedagógiai 
vagy speciális képzéseket nyújtó intézményekben (85% és 
86%). De ennél számottevően alacsonyabb, kevesebb mint 
háromnegyednyi a főleg művészeti, illetve a főként hitéleti 
képzéseket kínáló intézmények részidős hallgatói között. 
Ez utóbbiak közül majdnem minden ötödik válaszadó már 
részt vett külföldi résztanulmányokban, bár az alacsony 
esetszám miatt az általánosítás némi óvatosságot igényel. 
A tanulmányi célú kiutazást részidős képzésük keretében 
a legnagyobb arányban a főleg gazdaságtudományi kép-
zéseket hirdető, a klasszikus egyetemi képzéseket kínáló, 
valamint ismét csak az elsősorban művészeti képző intéz-
mények hallgatói tervezik vagy szervezik (9.2. ábra).

A különböző típusú tanulmányi jellegű tapasztalatszer-
zési formák közül a leggyakoribbak az ösztöndíjas tanulmá-
nyi mobilitási program keretében folytatott résztanulmá-
nyok, valamint a képzés részeként (kötelező vagy önkéntes 
formában) teljesített szakmai gyakorlat. Az előbbin a nap-
pali munkarendű hallgatók 4%-a vett már részt, de az átlag-
nál számottevően nagyobb arányban a főként pedagógiai 
alapképzéseket hirdető vagy speciális képzési profilú és  
a főleg gazdaságtudományi képzéseket hirdető intézmé-
nyek (5-5%), valamint kiemelkedően sokan a főként mű-
vészeti képzéseket folytató intézmények hallgatói (14%). 
Jelenlegi vagy korábbi magyarországi felsőfokú képzése 
alatt a teljes idejű képzésen tanulók 3%-a teljesített külföldi 
szakmai gyakorlatot, ennél valamivel többen, 4–5% közöt-
ti arányban a pedagógiai vagy speciális képzéseket nyújtó,  
a főleg művészeti, valamint az egyházi fenntartású, fő-
ként hitéleti képzéseket kínáló intézményekben tanulók  
(9.3. ábra). Ez utóbbi összefügg a képzés jellegével, hiszen 
nem minden képzésnek kötelező része a szakmai gyakor-
lat, illetve nem minden képzés esetében érhető el olyan 
jellegű gyakorlat, amely külföldön is megvalósítható lenne.

https://2015-2019.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF
https://2015-2019.kormany.hu/download/b/fa/11000/EMMI%20fokozatv%C3%A1lt%C3%A1s%20fels%C5%91oktat%C3%A1s%20cselekv%C3%A9si%20terv%20Sajt%C3%B3%20%C3%A9s%20Kommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20F%C5%91oszt%C3%A1ly%2020170627.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/b/fa/11000/EMMI%20fokozatv%C3%A1lt%C3%A1s%20fels%C5%91oktat%C3%A1s%20cselekv%C3%A9si%20terv%20Sajt%C3%B3%20%C3%A9s%20Kommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20F%C5%91oszt%C3%A1ly%2020170627.pdf
https://2015-2019.kormany.hu/download/b/fa/11000/EMMI%20fokozatv%C3%A1lt%C3%A1s%20fels%C5%91oktat%C3%A1s%20cselekv%C3%A9si%20terv%20Sajt%C3%B3%20%C3%A9s%20Kommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20F%C5%91oszt%C3%A1ly%2020170627.pdf
https://ehea.info/Upload/BFUG_PT_AD_76_5_Draft_Work_Plan_and_TORs_Annex_I.pdf
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9.1. ábra: A hallgatók megoszlása a korábbi külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés vagy az erre irányuló tervek szerint intézményi 

klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5599)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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9.2. ábra: A hallgatók megoszlása a korábbi külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés vagy az erre irányuló tervek szerint intézményi 

klaszterenként, részidős hallgatók (N = 1829)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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9.3. ábra: A korábban külföldi szakmai gyakorlaton (N = 5614) vagy tanulmányi mobilitásban (N = 5589) részt vevők aránya  

intézményi klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A legtöbb hallgatót a kiutazás anyagi vonzatai vagy  
az azoktól való félelem tartja vissza a mobilitásban való 
részvételtől, ezt több mint minden második hallgató em-
lítette (56%); valamivel nagyobb arányban a részidős, 
mint a nappali munkarendű hallgatók közül. Közel ekko-
ra arányban voltak a levelező vagy esti munkarendben 
vagy távoktatásban tanulók, akiket a családjuktól vagy  
a gyermeküktől való távollét (57%), és több mint hat-
tizednyien (64%), akiket munkájuk elvesztése tartott 
vissza a tanulmányi célú kiutazástól. Az összes hallgató 

közül ezeket csupán 41% és 32% említette. Szintén jelen-
tős, több mint négytizedes arányban hátráltatta a külföl-
di tapasztalatszerzésben a hallgatókat a szüleiktől vagy 
barátaiktól való eltávolodás lehetősége. Míg az idegen-
nyelv-tudás hiánya a részidős, addig a külföldön végzett 
tanulmányok elismertetésének vagy a képzés időkereté-
be való beillesztésének nehézkessége, illetve az informá-
cióhiány a nappali munkarendű hallgatók között jelentett 
néhány százalékponttal nagyobb arányban inkább vagy 
nagyon komoly akadályt a mobilitásban (9.4. ábra).
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9.4. ábra: A tanulmányi mobilitás főbb akadályai munkarendenként (N = 7189–7402)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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Körülbelül a hallgatók negyede mondta csupán, hogy 
nem érez indíttatást a külföldi tanulmányokra (24%),  
a nappali munkarendűek és a részidősök között ará-
nyuk nem különbözött érdemben. Hasonló arányban 
voltak azok, akik túl bonyolultnak találták a kapcsolódó 
adminisztratív teendőket (27%), vagy kevesellték az e 
téren az intézményüktől kapott segítséget (24%) – erre 
a nappali munkarendűek panaszkodtak valamivel ma-
gasabb arányban. Valamivel több mint minden ötödik 

hallgató a számára elérhető mobilitási lehetőségek 
kínálatával volt elégedetlen, ez némileg gyakrabban 
jellemezte a részidős hallgatókat. Arányukban a leg-
kevesebben a fogadó ország sajátosságait, szabályait,  
a kiszemelt intézmény fogadókészségét vagy egész-
ségi állapotukat okolták a mobilitás elmaradása vagy 
megtapasztalt nehézségei miatt, e tekintetben nem is 
mindig volt számottevő különbség a hallgatók között 
munkarendek szerint (9.5. ábra).
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9.5. ábra: A tanulmányi mobilitás további akadályai munkarendenként (N = 7189–7402)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Eltérő módon nyilatkoztak a mobilitást hátráltató, fel-
sorolt nehézségekről azok, akik már voltak mobilitási 
program résztvevői, mint akik még csak szervezték 
vagy tervezték, esetleg egyáltalán nem is tervezték.  
A leggyakrabban említett akadályok közül a kiutazás-
sal járó pénzügyi terhek 44%-nak okoztak problémát,  
az azt már szervezők valamivel többen, 48%-ban,  
az arra csak általánosságban vagy egyáltalán nem is 
készülők pedig 57%-ban említették, hogy nehézséget 
jelent a számukra. A képzésük szerkezete vagy szűkös 
időkeretei a konkrét szervezési lépéseket tevő hallga-
tók közül 27% számára nehezítették meg az előkészüle-
teket, ám a már külföldön is járt hallgatók 33%-a, az azt 
általában tervezők 38%-a, az attól elzárkózóknak pe-
dig 40%-a esetében hátráltatták a kiutazással kapcso-
latos döntést. Az információhiány, a kreditelismerés,  
a jelentkezési folyamat nehézkessége vagy az elégte-
len segítség viszont valamivel nagyobb arányban oko-
zott nehézséget azoknak, akik már végeztek szakmai 
gyakorlatot vagy résztanulmányokat külföldön (rendre 

38%, 37%, 33% és 31%), mint akik még csak készültek 
rá, vagy nem is tervezték (9.6. ábra).

A kiutazás miatt a saját családjától való távolságot 
29%, a szülőktől, barátoktól való távolságot 27% emlí-
tette komoly nehézségként azok közül, akik már tanultak 
külföldön. Utóbbi a külföldi tapasztalatszerzéstől elzár-
kózóknak már közel felét (47%) tartotta vissza a mobili-
tástól, de a többi, külföldi tapasztalattal még nem ren-
delkező hallgató körében is elérte vagy meg is haladta  
a háromtizedet az ezt említők aránya. Az idegennyelv-tu-
dás hiánya a kiutazók között majdnem minden ötödik-
nek, az azt általában tervezők közül több mint minden 
negyediknek, az attól elzárkózók körében pedig tízből há-
rom hallgatónak jelentett gondot. Nagyjából minden he-
tedik külföldi tapasztalattal rendelkező hallgató döntését 
tette nehezebbé a munkája elvesztésétől vagy a tanultak 
alacsony hasznosíthatóságától való félelem, esetleg saját 
motiválatlansága; náluk számottevően magasabb arány-
ban említették ezeket az akadályokat azok, akik elzárkóz-
tak a külföldi tanulmányoktól (9.7. ábra).

* Munkarendek szerint a különbség nem szignifikáns mértékű.
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9.6. ábra: A tanulmányi mobilitás főbb akadályai a korábbi külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés vagy az erre irányuló tervek 

szerint, nappali munkarendű hallgatók (N = 5464–5564)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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9.7. ábra: A tanulmányi mobilitás további akadályai a korábbi külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés vagy az erre irányuló tervek 

szerint, nappali munkarendű hallgatók (N = 5464–5564)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Azoknak, akik korábban már szereztek külföldön tanul-
mányi jellegű tapasztalatokat, több mint hattizede úgy 
véli, hogy a mintatanterv szerinti időkereten belül tel-
jesíteni tudja képzése követelményeit. Azonban 15%-uk 

már a válaszadáskor csúszásban volt a teljesítésükkel, és 
további egytizedük valószínűsítette, hogy csúszni fog.  
Azok, akik biztosak voltak benne, hogy időben végezni 
fognak, a legnagyobb, közel kétharmados arányban azok 
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között voltak, akik már konkrét előkészületeket tettek  
a külföldi résztanulmányokra, és köztük volt a legmagasabb 
azok aránya is, akik tudatosan nem törekedtek a tanulmá-
nyi követelmények mintatanterv szerinti teljesítésére – le-
hetséges, de nem biztos, hogy éppen a mobilitási részvé-
tel időigénye miatt. A képzési követelmények késedelmes 
teljesítését valószínűsítők, illetve az ezzel kapcsolatban 

bizonytalanok aránya a kiutazáson általában gondolko-
dók között volt a legmagasabb (12% és 13%), ugyanakkor  
a kiutazást egyáltalán nem tervezők között volt a legtöbb 
– minden ötödik – olyan hallgató, aki már most csúszott 
a mintatantervhez képest – lehetséges, hogy más okok 
mellett ez is közrejátszott abban, hogy lemondjanak a kül-
földi tapasztalatszerzésről (9.8. ábra).
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9.8. ábra:  A hallgatók megoszlása aszerint, hogy várhatóan be tudják-e fejezni képzésüket a mintatantervi időkereten belül,  
a korábbi külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés vagy az erre irányuló tervek szerint összehasonlítva, nappali munkarendű 

hallgatók (N = 4630)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Az érettségire épülő képzést nappali munkarendben 
folytató hallgatók közül a legnagyobb arányban azok 
tervezik a továbbtanulást, akik a válaszadáskor már 
készülődtek a külföldre tanulmányi célból való kiuta-
zásra: összesen 70%-uk, ezen belül 56% pedig azt ter-
vezte, hogy közvetlenül a végzés után másik felsőfokú 
képzésre is beiratkozik majd. Azok is hattizednél ma-
gasabb arányban készültek további felsőoktatási tanul-

mányokra, akik általánosságban mérlegelték a külföldi 
tanulmányi tapasztalatszerzés lehetőségét (majdnem 
minden második hallgató közvetlenül a mostani kép-
zés befejezése után). A legmagasabb, közel egyötödös 
arányban azok nem tervezték a továbbtanulást, akik 
elzárkóztak a külföldi résztanulmányoktól, és a tovább-
tanulással kapcsolatban bizonytalanok aránya is köztük 
a legmagasabb, közel egyharmad (9.9. ábra).
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9.9. ábra:  A hallgatók megoszlása felsőfokú továbbtanulási terveik alapján, a korábbi külföldi tanulmányi tapasztalatszerzés vagy 
az erre irányuló tervek szerint összehasonlítva, nappali munkarendű alap-, osztatlan és felsőoktatási szakképzésre járók (N = 4863)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

Szociális különbségek a nemzetközi tanulmányi mobilitásban
Jelentős különbség mutatkozik a külföldi tanulmányi 
mobilitás tekintetében a nappali, illetve nem nap-
pali munkarendben tanulmányaikat folytatók között: 
a tanulmányaikat teljes idejű képzésen folytatók na-
gyobb arányban terveznek kiutazást. Ha a szülők 
iskolázottsága szerint is összevetjük a hallgatókat, 
látható, hogy a nappali munkarendű és a részidős 
képzésekre járó hallgatók közül is nagyobb arányban 
vettek részt mobilitási programban, vagy terveznek 
ilyet azok, akiknek a szülei felsőfokú végzettségűek, 
szemben azokkal, akiknek a szülei legfeljebb közép-
iskolai végzettséget szereztek. Általánosságban el-
mondható, hogy bár a nappalisok jellemzői számos 
tekintetben mások, mint a részidősekéi, a szülők is-
kolai végzettsége mindkét csoportban meghatározó 
a külföldi mobilitáshoz való viszonyulás alakulásá-
ban (9.10. ábra).

A továbbiakban a tanulmányaikat nappali munka-
rendben folytató hallgatókat vizsgáljuk pénzügyi, szoci-
ális hátterük alapján, a korábban már ismertetett szo-
ciális klaszterek szerinti csoportosításban. Mindhárom 
vizsgált csoportban hasonlóan alakul a tanulmányi mo-
bilitás, illetve az ahhoz való viszonyulás: a teljes idejű 
képzést végző hallgatók valamivel több, mint fele nem 
tanult külföldön, és ezt nem is tervezi. Közel harma-
duk nem tanult külföldön, de általánosságban tervezi 
a kiutazást. Nagyjából minden huszadik hallgató még 
nem tanult külföldön, de már szervezi a kiutazást, illet-
ve körülbelül egytizedük volt már külföldön tanulmá-
nyi mobilitási programban, rövid tanulmányúton vagy 
szakmai gyakorlaton. A kiutazást már szervező vagy 
még tervező hallgatók aránya, ha minimálisan is, sta-
tisztikailag szignifikáns mértékben magasabb a legjobb 
helyzetben lévő hallgatók között (9.11. ábra).
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9.10. ábra: Tanulmányi mobilitási tapasztalat és tervek a munkarend és a szülők iskolai végzettsége szerint  
(N = 7349)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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9.11. ábra: Tanulmányi mobilitási tapasztalat és tervek szociális klaszterenként, nappali munkarendű hallgatók (N = 5412)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A nappali munkarendű hallgatók között, akik már tanul-
tak külföldön a jelenlegi vagy valamelyik korábbi Ma-
gyarországon végzett felsőfokú képzésük alatt, a legelő-
nyösebb pénzügyi helyzetben élők jelentősen nagyobb 
arányban kaptak a családjuktól, szüleiktől vagy párjuktól 

pénzügyi támogatást külföldi tanulmányaik költségeire. 
Míg az átlagosnál rosszabb helyzetűek alig több, mint 
harmada (37%) kapott családjától támogatást, az átla-
gos helyzetűek 64%-a, az átlagnál jobb helyzetűeknek 
pedig 69%-a kapott ilyen segítséget (9.12. ábra).



95

9. Nemzetközi tanulmányi mobilitás

36,8%

64,2%
69,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Kapott a családjától, szüleitől vagy a párjától
támogatást külföldi (rész)tanulmányaira

Átlagosnál rosszabb helyzetűek

Átlagos helyzetűek

Átlagosnál jobb helyzetűek

9.12. ábra: Külföldi (rész)tanulmányok költségeire  
a családjuktól, szüleiktől vagy párjuktól pénzügyi támogatást 

kapó hallgatók aránya szociális klaszterenként,  
külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkező nappali 

munkarendű hallgatók (N = 216)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A külföldi tanulmányi tapasztalatokkal már rendelke-
ző nappali munkarendűek közül a legkedvezőtlenebb 
helyzetű hallgatók csoportjában nagyobb akadályt 
jelentett, hogy kevés információt kaptak saját intéz-
ményüktől, illetve jelentősen nagyobb arányban je-
lentett a kiutazás pénzügyi többletterhet számukra. 
Hasonló különbség mutatkozik abban, van-e az intéz-
ményükben számukra elég vagy megfelelő mobilitási 
lehetőség. A barátoktól, szülőktől való távollét legna-
gyobb arányban (35%) az átlagosnál jobb helyzetűe-
ket akadályozza a kiutazásban (9.13. ábra).

Azok körében, akik korábban még nem vettek részt 
külföldi tanulmányokban, a jobb helyzetűek sok szem-
pontból kedvezőbb feltételekkel készülnek a mobili-
tásban való részvételre. Minél jobb helyzetű csoportot 
vizsgálunk, annál kevésbé jellemző, hogy akadálynak 
éreznék a nyelvtudás hiányát, illetve a saját intéz-
ménytől kapott információkat is alacsonyabb arányban 
keveslik. Leglátványosabban a pénzügyi többletteher 
tekintetében jelenik meg a különbség az egyes csopor-
tok között: míg az átlagosál rosszabb helyzetűek 88%-
ára jellemző, hogy a pénzhiány a nemzetközi tanulmá-
nyi mobilitásban is komoly akadályt jelent, ez az arány  
az átlagosnál jobb helyzetűek esetében csupán 42%. 
Az előbbiek mellett a munka elvesztése, az egészség-
ügyi problémák, a jelentkezési folyamat túlzott össze-
tettsége és az intézménytől kapott személyes segít-
ség esetében is megfigyelhető hasonló irányú eltérés 
az egyes csoportok között (9.14. ábra).
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9.13. ábra: Azok aránya, akiket inkább vagy nagyon komoly mértékben akadályoztak az egyes tényezők a külföldi 
tanulmányok folytatásában, szociális klaszterenként, külföldi tanulmányi tapasztalattal rendelkező nappali munkarendű 

hallgatók (N = 443)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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9.14. ábra: Azok aránya, akiket inkább vagy nagyon komoly mértékben akadályoztak az egyes tényezők  
a külföldi tanulmányok folytatásában, szociális klaszterenként, külföldi tanulmányi tapasztalattal még nem rendelkező 

nappali munkarendű hallgatók (N = 4536)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A hallgató tanulmányi pályafutásának sikeressége szá-
mos egyéni, intézményi és a felsőoktatás rendszerén 
kívül álló tényező függvénye, melyek némelyikének 
megragadására kísérletet tettünk a korábbi fejezetek-
ben is. A képzés különböző lehetséges kimeneteinek 
a sikeresség szempontjából eltérő végpontjai minden-
esetre mind a hallgató, mind az intézménye szempont-
jából meghatározhatók.

A leginkább kudarcnak tekinthető állomás a képzés 
lezárása, elhagyása a végzettség megszerzése, a felsőok-
tatásban további tanulmányok folytatása nélkül. Ez mind 
az egyén, mind az egyeteme, főiskolája szempontjából 
az addig befektetett idő és erőforrások elpazarlásával,  
a munkaerőpiacra való kilépéskor egyértelmű hátrányok-
kal egyenértékű. Adott esetben együtt járhat a jogszabály 
által biztosított, állami ösztöndíjjal támogatható félévek 
elhasználásával, az így kapott támogatásra vonatkozó 
visszafizetési kötelezettséggel is. A mérleg tehát egyértel-
műen negatív lesz, még akkor is, ha az addig teljesített 
kurzusokon elsajátított tudást a képzését elhagyó hallga-
tó végső soron valamilyen formában hasznosíthatja, és  
a megszerzett kreditek egy ideig egy másik képzésen elv-
ben akár beszámíthatók, ha a hallgató mégis a felsőokta-
tásba való visszatérés mellett döntene.

Ezzel szemben egyértelmű tanulmányi sikerként ér-
telmezhető a képzés tanulmányi követelményeinek  
a jogszabályok szerinti időkereteken belüli eredményes 
teljesítése, valamint ennek folyományaként a végzettség 
megszerzése. Sikerként értékelhető az is, ha a hallgató 

további tanulmányokat tervez, hiszen ez azt is mutatja, 
hogy addigi sikerélményei további eredmények elérésére 
motiválják, tanulmányi tapasztalatai megerősítették a fel-
sőoktatással kapcsolatos motivációit és elkötelezettségét, 
és általuk nyitottá vált arra, hogy további idő- és erőfor-
rás-befektetéssel akár más területekre is kiterjedő több-
lettudásra vagy jobb munkaerőpiaci pozíciókra esélyt 
adó, magasabb szintű végzettségre tegyen szert.

Az alábbi fejezet célja a hallgatók képzésük lezárásá-
val kapcsolatos várakozásainak, valamint továbbtanulási 
terveinek összegzése, amelyben röviden kitérünk egyes, 
ezzel összefüggő képzési háttérjellemzők vizsgálatára is.

A kérdőív kitöltésekor egyes válaszadók már az ép-
pen aktuális képzésüket sem tervezték befejezni, hiszen  
a megkérdezettek 8%-a jelezte, hogy komolyan gondol-
kozik felsőfokú tanulmányainak abbahagyásán. A tanul-
mányaik megszakítását komolyan fontolgatók aránya  
a főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, 
kisebb intézményekben volt a legalacsonyabb (5%), míg 
a főként művészeti képzéseket nyújtó intézményekben 
a legmagasabb (10%). Bár a munkarend szerint jellem-
zően nem tapasztalhatók jelentős eltérések a tanulmá-
nyoknak a végzettség megszerzése nélküli befejezésével 
kapcsolatos tervekben, ez utóbbi intézménytípusban je-
lentős eltérést tapasztalhatunk a nappalis és a részidős 
hallgatók válaszaiban: míg a főként művészeti képzése-
ket nyújtó intézmények nappali munkarendben tanuló 
hallgatói között mindössze 9%, a részidősök körében 
már 22% az arányuk (10.1. ábra).
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10.1. ábra: Azok aránya, akik komolyan fontolgatják felsőfokú tanulmányaik abbahagyását, munkarendenként és intézményi 

klaszterenként (N = 7453)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A képzésüket befejezni szándékozó, magyar állampolgár-
ságú vagy magyar nyelvű képzésre járó hallgatók 61%-a 
feltételezte, hogy a képzését a képzési és kimeneti köve-
telmények szerinti képzési időkereteken belül be tudja 
majd fejezni.1 Az intézmény típusa szerint ugyanakkor je-
lentősebb eltérések vannak a képzési időkereteken belüli 
végzést feltételezők arányában. Míg a főként művészeti 
képzéseket nyújtó intézményekben tanulók 79%-a, addig 
a főként műszaki képzést nyújtó intézmények hallgatói-
nak alig több mint fele gondolja úgy, hogy a képzési és 

kimeneti követelmények szerinti képzési időben végezni 
fog. Összességében a részidős hallgatók körében hat szá-
zalékponttal magasabb azoknak az aránya, akik a képzési 
és kimeneti követelmények idején belüli végzést való-
színűsítenek. A hitéleti és esetenként világi, pedagógiai 
képzést nyújtó egyházi intézmények válaszadói körében 
viszont a helyzet fordított: míg a nappalis válaszadók több 
mint 80%-a feltételezi, hogy az előírt képzési időn belül 
be fogja fejezni a tanulmányait, addig a részidős hallgatók 
körében arányuk nem éri el az 50%-ot (10.2. ábra).
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10.2. ábra: Azok aránya, akik várakozásaik szerint be tudják fejezni a képzésüket az előírt képzési időn belül, munkarendenként és 

intézményi klaszterenként (csak magyar hallgatók: képzésük befejezését tervezők, N = 6351)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 20191

1 A kérdőívben szereplő kérdés nem határozta meg, hogy a képzés időkeretébe az esetleges passzív félévek beleszámítanak-e. Bár a képzési 
és kimeneti követelmények szerinti időkeretbe nem számítanak bele a passzív félévek, szigorú értelemben ez is csúszás lehet, hiszen a végzésig 
teljesített aktív félévek száma ugyan megfelel a képzési és kimeneti követelményekben foglaltaknak, de a hallgató „lemarad” az évfolyamától, és 
nem akkor végez, mint azok, akik a beiratkozás után minden félévben aktívak voltak. Emiatt sokan a passziválás miatti időveszteséget is csúszás-
nak vélik. E kutatás értelmezésében nem teszünk különbséget a tanulmányi okokból (sikertelen vizsgák, leadott kurzusok stb. miatt) való csúszás 
és az akár tanulmányi, akár egyéb személyes okból passzív félévvel való halasztás között.

A képzés időben való elvégzésével kapcsolatos várakozás 
az intézménytípusok és a munkarend mellett a finanszíro-
zási formával is összefügg. A magyar állampolgárságú nap-
pali munkarendű hallgatók hattizede szinte biztos abban, 
hogy a képzési időn belül teljesíti a képzését. Ez az arány 
a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók körében 
61%, az önköltséges válaszadók körében viszont mindössze 
53%. Az önköltséges hallgatók körében átlag feletti (25%) 
ráadásul azoknak az aránya, akik már a kérdőív kitöltésekor 
is csúszásban voltak. Az egyébként is a legmagasabb arány-
ban a képzési időben való végzést tervező egyéb ösztöndí-

jasok körében további 11% említette, hogy bár a képzését 
be tudná időben fejezni, valamilyen okból ezt mégsem ter-
vezi (10.3. ábra).

A képzés befejezését követően az alapképzéseken és 
a felsőoktatási szakképzéseken ta nuló hallgatók 61%-a 
tervez további tanulmányokat: 48% már a végzést követő 
egy éven belül, további 13% pedig ennél később. Tovább-
tanulni leginkább a főként művészeti képzéseket nyújtó 
intézmények hallgatói szeretnének: 52% már a képzést 
követő egy éven belül, további 19% pedig a képzés lezá-
rását követő egy éven túl. Mindemellett a továbbtanulást 
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10.3. ábra: A nappali munkarendű hallgatók megoszlása aszerint, hogy várhatóan be tudják-e fejezni a jelenlegi képzésüket az előírt 

képzési időn belül, a képzés finanszírozási formája szerint (csak magyar hallgatók: képzésük befejezését tervezők, N = 4662)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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10.4. ábra: A hallgatók megoszlása a további tanulmányokra irányuló terveik szerint intézményi klaszterenként, nappali 

munkarendű alap- vagy felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók (N = 3729)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

teljesen elutasítók aránya igen alacsony, egyik intézményi 
klaszter hallgatói között sem éri el a 13%-ot (10.4. ábra).

A továbbtanulási szándék a hallgatók képzésének fi-
nanszírozási formájától sem független. Míg a magyar 
állami ösztöndíjjal támogatottak fele a végzést követő 
egy éven belül, további 13% pedig annál később tervezi  

a továbbtanulást, addig az önköltséges hallgatók körében  
az egy éven belül továbbtanulást tervezők aránya mind-
össze 39%, jóllehet ennél később további 15% tervezi fel-
sőfokú tanulmányainak folytatását. Kiemelendő, hogy az 
önköltséges hallgatók körében a későbbi továbbtanulástól 
való elzárkózás gyakoribb az átlagnál (16%) (10.5. ábra).
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10.5. ábra: A hallgatók megoszlása a további tanulmányokra irányuló terveik szerint képzésük finanszírozási formája alapján, 

nappali munkarendű alap- vagy felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók (N = 3730)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019

A nappali munkarendben, alapképzésen vagy felsőokta-
tási szakképzésen tanuló, továbbtanulást tervező hallga-
tók több mint háromnegyede válaszolta, hogy további 
tanulmányait elsősorban a végzett szakjával megegyező 
vagy hasonló területen folytatná, míg 17%-uk elsősor-
ban más szakterületen szerezne további ismereteket.  
A kérdésben a megkérdezettek 6%-a volt még bizony-

talan. A legnagyobb arányban a főként művészeti kép-
zéseket nyújtó intézmények hallgatói tervezik, hogy  
a tanulmányaikkal azonos vagy ahhoz hasonló területen 
tanulnak tovább, míg a főként pedagógiai alapképzése-
ket nyújtó és speciális, kisebb intézmények hallgatóinak 
mindössze 67%-a tervezi ezt. Utóbbiak körében magas  
a bizonytalanok aránya is (8%) (10.6. ábra).
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10.6. ábra: A továbbtanulást tervező, nappali munkarendű alap- vagy felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók megoszlása  

a későbbi képzés szakterülete szerint intézményi klaszterenként (N = 2273)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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A továbbtanulás országával kapcsolatos terveket illető-
en a nappali munkarendű alapképzésen vagy felsőok-
tatási szakképzésen tanuló és továbbtanulást tervező 
válaszadók 69%-a tervez magyarországi, és 20%-a tart 
elképzelhetőnek külföldi tanulmányokat. Külföldi to-
vábbtanulást a legmagasabb arányban a főként gazda-
ságtudományi (27%), illetve a főként művészeti képzést 
nyújtó (23%) intézmények érintett hallgatói terveznek, 
míg a főként műszaki képzést nyújtó intézmények, va-
lamint a főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és 
speciális, kisebb intézmények további felsőoktatási ta-
nulmányokat tervező válaszadói körében az átlagnál 
kevésbé népszerűek a külföldi továbbtanulási tervek.  

A hitéleti és esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó 
egyházi intézmények továbbtanulás kérdésében érintett 
válaszadói gyakorlatilag valamennyien, a főleg pedagógi-
ai vagy speciális képzéseket hirdető intézmények hallga-
tói pedig az átlagot meghaladó arányban (83%) gondol-
kodtak hazai tanulmányokban (10.7. ábra). A hallgatók 
képzésének finanszírozási formája szerint vizsgálva a to-
vábbi felsőfokú tanulmányok tervezett célországait azt 
láthatjuk, hogy azon válaszadó és továbbtanulást terve-
ző hallgatók körében a legmagasabb a külföldi tovább-
tanulásban gondolkodók aránya (26%), akik a kérdőív 
alapjául szolgáló képzésüket önköltséges finanszírozási 
formában végezték (10.8. ábra).
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10.7. ábra: A Magyarországon, illetve külföldön későbbi felsőfokú tanulmányokat tervezők aránya a továbbtanulást tervező, 

nappali munkarendű alap- vagy felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók körében intézményi klaszterenként (N = 2268)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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10.8. ábra: A Magyarországon, illetve külföldön későbbi felsőfokú tanulmányokat tervezők aránya a továbbtanulást tervező, nappali 

munkarendű alap- vagy felsőoktatási szakképzésre járó hallgatók körében képzésük finanszírozási formája szerint (N = 2268)
Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, 2019
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	8.1. ábra: Az egyes bevételi források megoszlása a hallgatók bevételei között munkarendenként
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