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I. BEVEZETÉS – VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, AJÁNLÁSOK 

 

a. A kutatás leírása 

Az Oktatási Hivatal által támogatott kutatási program a felsőoktatás és tudomány 

társadalmi percepcióját tárta fel az empirikus társadalomtudomány eszközeivel. A 

kutatást az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia Intézetének Társadalmi 

Kommunikáció Kutatócsoportja végezte több felsőoktatási és ifjúságszociológiai műhely 

szakemberének bevonásával, az adatfelvételekben pedig ezzel foglalkozó hálózatok 

működtek közre. A kutatás során szakirodalmi előtanulmányok alapján kvalitatív és 

kvantitatív felmérésekre került sor. Ezek során mintegy 5000 adatközlővel kerültünk 

kapcsolatba (személyes lekérdezéssel: 1500 fő 18+ országosan reprezentatív lakossági 

minta, 1500 fő 18-35 év közötti országosan reprezentatív minta, 200 fő PhD fokozatot 

szerzett országosan reprezentatív mintája, 150 fő foglalkoztatói minta, 80 fő pedagógus, 

középiskolás, ágazati szakértő kvalitatív fókuszcsoportos beszélgetés, 1500 fő 

középiskolás értékelhető online válaszoló). A válaszokat a statisztikai adatelemzés illetve 

a kvalitatív interjúelemzés módszerével dolgoztuk fel. 

A kutatás eredményeinek feldolgozását tartalmazó jelen zárótanulmányban az 

adatbázisokat a következő dokumentumokra vonatkoztattuk: az EFOP 2014-2020 

kormányzati dokumentum és a hozzá kapcsolódó kormányzati felsőoktatási stratégia, a 

Horizont 2020 EU-stratégia, korábbi, e tárgyú kutatásaink, Eurobarometer adatsorok, 

felsőoktatási és tudományszociológiai kutatások. 

Az elemzés tematikáját a Megbízóval egyeztetve véglegesítettük. A zárófejezetben 

tételesen megválaszoltuk a Megbízó azon kérdéseit, melyeket az Ajánlattételi felhívás 

tartalmaz. Ebben a fejezetben nem csupán megismételtük a törzsszöveg megállapításait, 

hanem új összefüggéseket tartalmazó rövid állításokat és adattáblákat mutatunk be. 

Kutatásunk tartalmi oldalról valódi újdonságot jelent, hiszen ilyen megalapozottsággal és 

széleskörűen nem zajlott még felmérés a magyar közvélemény felsőoktatással és 

tudománnyal kapcsolatos nézeteinek, attitűdjének feltárására. Hangsúlyoznunk kell, 

hogy kutatásunk kifejezetten attitűd- és véleménykutatás, azaz egyetlen 

megállapításunk sem arra vonatkozik, hogy milyen a magyar tudomány és felsőoktatás, 

hanem hogy mit gondolnak róluk. 
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A részletes, sokirányú adatfelvétel nyújtotta információk a zárótanulmányban 

olvashatónál is jóval gazdagabb elemzéseket, összefüggéseket tesznek hozzáférhetővé, 

kidolgozhatóvá. A mi munkánkban a Megbízó elvárásainak megfelelően a felsőfokú 

továbbtanulás körülményeire, az ehhez kapcsolódó attitűdökre, iskolai előtörténetre, 

családi háttérre, finanszírozási elképzelésekre vonatkozó szempontok voltak a 

meghatározóak. 

A zárófejezet konklúziói tartalmazzák a gyakorlati felhasználás (döntéshozatali 

alapozások, további elemzések) számára közvetlenül értelmezhető következtetéseket. 

Mindezek mellett célszerűnek tartjuk néhány tételmondatban megfogalmazni azokat a 

tanulságokat, amelyek a tudomány és felsőoktatás folyamatainak, szakpolitikáinak és 

társadalmi percepciójának kutatóiként leszűrődtek bennünk. 

 

b. A kutatás fő eredményeinek összefoglalása 

A felsőoktatásról és tudományról való ismeretei a lakosság jelentős részének sokkal 

hiányosabbak annál, mint amit feltételeznek a döntéshozók és a felsőoktatási-

felsőoktatáspolitikai elit oldaláról. Ez az ismerethiány tág teret ad a tévhitek, alap nélküli 

interpretációk elterjedésének, amint ez meg is történt például a diplomás 

munkanélküliség vagy a túlfejlesztett intézményhálózat hamis toposzainak átvételével. 

Mindezek nyomán teljeséggel ellentmondásos kép él a közvélemény többségében a 

felsőoktatásról: a hagyományos identitás-elemek a kiválóságról együtt vannak jelen a 

kétkezi munka értékeinek primátusát valló nézetekkel, a saját, illetve a gyermekek 

karrierépítésében a diploma igénylése a túl sok diplomás elutasításával, a szociális 

szakadék érzékelése a továbbtanulási törekvésekkel. Az iskolázottsági és szociális 

hátránnyal megterhelt társadalmi csoportok kimaradása a felsőoktatás kommunikációs 

köréből sokkal jelentősebb annál, mint amit előzetesen feltételeztünk, a tanulmányok 

finanszírozása kapcsán pedig látszik, hogy a diploma piaci értéke és a szükséges 

befektetések s azok alternatív forrásból való biztosítása (diákhitel) egyáltalán nem állt 

össze rendszerré, életstratégiává. A felsőoktatásba való bekerülés esélye mindezzel 

együtt jóval korábban eldől, mint a tényleges továbbtanulási döntés időszaka: az iskolai 

életút középső, közoktatási szakasza (8-12 éves kor) és a gyerekkortól jellemző családi-

szociális háttér a nagy többségnél kijelöli az utakat, felállítja a csak igen nehezen 

áttörhető korlátokat. Mindebből adódik a beavatkozási pontok lehetséges keresési 
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iránya is: egyfelől radikálisan meg kell újítani a felsőoktatás társadalmi kommunikációját 

annak érdekében, hogy a valósághoz közelítő kép formálódjon a közvéleményben, 

másfelől a közoktatás első szakaszában biztosítani kell a felsőfokú továbbtanulás távlatát 

reálissá tevő kulturális, műveltségi és élettervezési motivációkat - gyakran szemben a 

gyerekek reális szociális környezetével és igen szűkös anyagi helyzetével. 

Összegezve: a társadalom többsége számára egy magas színvonalú, jóval szűkebb kör 

számára elérhető, alapvetően költségvetési forrásokból finanszírozott, a 

hagyományosan magas társadalmi presztízsű szakmákra koncentráló felsőoktatás az 

érthető és elfogadható modell, amitől a szociálisan és iskolázottságuk terén elmaradó, 

jelentős méretű csoportok igen távol állnak – viszont a középosztálybeli saját gyerek 

bekerül. Vagyis, a hetvenes-nyolcvanas évek magyar egyetemi világa az, ami 

visszaköszön a percepció és az értékelemek szintjén egyaránt. 

 

Ismeretek a felsőoktatásról és tudományról 

A lakosság ismeretei a felsőoktatási intézményhálózat főbb adatairól (intézmények és 

hallgatók száma, intézmények létezése) és a felsőoktatási működés főbb ismérveiről 

(képzési költségek, képzési irányok stb.) csupán hozzávetőlegesek. A tudomány 

intézményrendszerét is kevéssé ismerik, a magyar tudósok tevékenységéről is alig van 

tudásuk. A tudományos műveltség hézagos, bár ez nemzetközi összehasonlításban nem 

rosszabb más országokénál. 

 

Tudomány a társadalomban 

A tudomány a döntő többség véleménye szerint fontos és funkcionális szerepet tölt be 

az életminőség és a gazdasági-társadalmi adottságok javítása területén.  

A képzési területekről való vélemények a tudományterületek iránti érdeklődésből, egyes 

szakmák iránti tiszteletből, valamint a képzési területeken szerzett diplomák kereseti és 

presztízstávlatairól alkotott véleményekből szűrhetőek le. Ennek alapján az orvosi, jogi 

és informatikai szakterület a leginkább pozitívan megítélt a lakossági és fiatal felnőtt, 

valamint középiskolai körben is. A vélemények tartalmaznak ambivalenciát, ugyanis a 

jogászok és informatikusok esetében jelentős részben elválik egymástól a pozitív 

kereseti pozíció és a szakma tisztelete (bár ez csak az informatikusoknál érinti az 
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általános képet). A tanárok és bölcsészek általában pozitívan megítéltek, de az anyagi 

szempontok lényegesen lerontják az összképet. Általában a természettudományok 

kedveltsége magasabb.  

A tudomány, a tudományos intézmények és személyiségek a legmagasabb közbizalmat 

kapott tényezői a magyar közgondolkodásnak. A tudományos intézményeket és 

személyiségeket nagyra tartják, a közbizalom itt a legnagyobb, azonban egy jelentős kör 

ismeretei, érdeklődése merőben hiányos a tudomány iránt. A megkérdezettek jelentős 

többsége bízik a tudományos intézményekben (83,2%). Ehhez képest a maximum 8 

általános végzetteknek csupán 77,9%, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 

86,2%-a bízik bennük jobban. Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek 

kisebb része – bár csak csekély mértékben marad el – bízik a tudományos 

intézményekben, mint a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. 

Az információ forrásai, mivel a többség csak kevés diplomással találkozik, elsősorban a 

média, azon belül is a televízió és a rádió. 

 

Mire jó a felsőoktatás? 

Általános a vélemény, miszerint túl sok a diplomás, akik között magas a 

munkanélküliség, és többen olyan munkát végeznek, amelyhez nem lenne szükség 

felsőfokú végzettségre.  

A felsőfokú végzettséget gazdaságilag az egyén számára profitábilisnak tartják. A 

gazdaság előnye nem jelenik meg, de az ország számra hasznosnak tartják a 

diplomásokat. A gazdasági fejlődést nem kötik a felsőoktatásra fordítandó 

többletfinanszírozáshoz. 

Ezek a vélemények alulbecsülik a diploma hasznát a munkaerőpiacon, mind az 

elhelyezkedés, mind a kereset tekintetében. Arra vonatkozóan, hogy a gazdaságnak és 

az országnak milyen többletet jelent a diplomások tevékenysége, csak körvonalazatlan 

és többségi támogatást nem bíró elképzelésekkel rendelkeznek a kérdezettek. 

A diploma megszerzése a megkérdezettek szerint (beleértve a lakossági, a fiatal felnőtt 

és a középiskolás mintát egyaránt) leginkább a társadalmi megbecsültséghez járul hozzá, 

az anyagi jóléthez kevésbé, és a személyes boldogság, valamint harmonikus családi élet 

sem feltétlenül jár együtt a diploma megszerzésével.  
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Továbbtanulási motivációk és esélyek 

A felsőoktatás világában nem jártas fiatalok tartják a legkönnyebbnek mind a bejutást, 

mind a bennmaradást (közel azonos értéket kapott a két tényező), míg a bejutás 

kapcsán a lakosság jobban félti a felvételizni készülőket, mint azokat, akik már 

bekerültek a felsőoktatásba. A továbbtanulni készülők éppen fordítva gondolják; úgy 

vélik, hogy a bejutás valamivel könnyebb lesz, mint a bennmaradás. Mivel a kérdéseket 

egy tízfokú skálán lehetett értékelni, és a válaszok átlaga 3,63-4,34 között alakult, 

összességében inkább nehéznek tartják a megkérdezettek mind a bejutást, mind a 

bennmaradást. 

 

A társadalmi háttér hatása a felsőoktatásról alkotott véleményekre 

A vélemények erőssége érezhetően függ attól, hogy a válaszadónak van-e olyan 

gyermeke, aki jelenleg felsőfokon végzi tanulmányait. A szülők tehetőssége, valamint 

felsőfokú végzettsége, illetve a nagyvárosi vagy fővárosi lakhely nagyban meghatározza 

a véleményalkotást. 

 

Ki finanszírozza a felsőoktatást? 

Szembetűnő az állami adóforint ráfordításának domináns szerepe a lakossági 

elvárásokban. Úgy vélik, hogy ennek kellene a fő finanszírozási forrásnak lennie a 

felsőoktatásban. A tandíj maximum 30%-ot tehetne ki, és a diplomásokat foglalkoztató 

cég is kivehetné a részét ebből, hiszen a későbbiekben ők fogják alkalmazni a fiatalokat. 

Az össztársadalmi hasznokban való osztozás tehát megjelent mint egy lehetséges 

alternatíva a felsőoktatás költségeinek elosztására, ugyanakkor a főszerepet inkább az 

állami finanszírozásra helyeznék. 

A tandíj kérdésében 39,5% szerint senki se fizessen a képzésért. A gazdagok fizessenek 

álláspontot 31,9%-a vallja, a legmagasabb végzettséggel rendelkezők 25%-a, míg a 

legalacsonyabb végzettséggel rendelkezőknek már közel 42%-a helyesli ezt.  

A középiskolások válaszait vizsgálva azt látjuk, hogy tartanak bármilyen hitel felvételétől, 

mert bizonytalan a jövő, és nem szabad már fiatal korban eladósodni, kivéve, ha nagyon 

jól kereső állásunk van. A diákok tehát félnek attól, hogy eladósodva vágjanak neki a 
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nagybetűs életnek, bár a diákhitelt még mindig inkább felvennék, mint valamilyen más 

banki hitelt, ugyanakkor a diploma nem ér annyit, hogy adósságot halmozzunk fel. 

 

Külföldi tanulás és munkavállalás 

Szemben a közbeszédben időnként megjelenő feltételezésekkel, a fiatal felnőttek 

egynyolcada szeretne más országban tanulni, de kétharmada nem tervez külföldi 

tanulást. Többségük 2-3 évre menne külföldre (24%), de egy másik negyedük több mint 

három évre tervez. A végleg kint maradók aránya a fiatal felnőttek között 11%. A külföldi 

tanulmányokat biztosra tervezők körében leginkább a nyelvtanulás lenne vonzó, illetve a 

nemzetközi kapcsolatok. Ugyanakkor harmadik helyen a külföldi letelepedés 

előkészítése is megjelenik indokként. 3 évnél hosszabb időre, de azért nem végleg 22% 

menne külföldre.  11% azoknak az aránya, akik végleg letelepednének más országban. 

Az, hogy ki milyen távra tervezi a külföldi munkát, nincsen összefüggésben sem az 

életkorral, sem a gazdasági aktivitással, sem a szubjektív anyagi helyzettel. 

Összegezve, látszik, hogy a lakossági vélemények sokrétűek, széttartóak és igen 

ellentmondásosak. Jól illusztrálja ezt, hogy bár a többség elismeri a felsőoktatási 

intézményeket, mégis úgy gondolja, hogy diplomás túlképzés zajlik, amely 

munkanélkülieket eredményez, ennek ellenére lehetne a felsőoktatásnak több állami 

támogatást adni. A lakosság jelentős többsége úgy gondolja, nincs szükség tömeges 

felsőoktatásra. Véleményük szerint ugyanakkor a több diplomás előbbre vinné az 

országot. 

 

c. Beavatkozási pontok az EFOP stratégia szemszögéből 

Az uniós célkitűzések legfontosabbika a diplomások számának növelése s ezzel 

összefüggésben a felsőoktatás inkluzív erejének növelése. Kutatásunk alapján 

elmondható, hogy a felsőoktatás iránti tisztelet és érdeklődés ehhez adott, a népesség 

jelentős része a felsőfokú tanulmányokat megtérülő és kívánatos egyéni élet-

stratégiának gondolja. Azok, akik számára ez nem merül fel választható lehetőségként, 

jóval a továbbtanulási döntések előtt kiszorulnak a felsőoktatási perspektívából: a 

családi-szociális háttér és az ezzel szorosan együtt járó kulturális és iskolázottsági 

leszakadás eleve elzárja előlük a felsőoktatásba kerülés elgondolhatóságát is. 
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Mindebből következően a felsőoktatási hozzáférés javítása csak kevéssé a középiskolai 

oktatási szint utolsó időszakának a kérdése. A társadalom szociális és regionális 

kettészakadásának jelensége itt is korábban meghatározó. A közoktatás alsó szintjén kell 

olyan iskolai és kulturális közeget kialakítani (kiemelten olyan közoktatási pedagógusi 

működési feltételek megteremtésével), amelyek a felsőoktatás felé vezető utakat a 8-12 

éves korosztály elől nem zárják el, a 12-16 közötti korosztály számára pedig ösztönzik 

ezek választását – a középosztályon messze túlnyúlóan. 

A továbbtanulás realitását a tanulmányok finanszírozhatósága is nagyban befolyásolja. 

Az általános tandíj-rendszer elutasítottsága magas, ennek bevezetésével csak komoly 

(bár lehet, hogy átmeneti) népszerűség-vesztéssel próbálkozhatna a politika. 

Ugyanakkor annak van támogatottsága, hogy részbeni, a tehetősebbekre korlátozódó 

tandíjszedés legyen a felsőoktatásban. Ennek rendszere javítaná a felsőoktatás szociális 

mozgásterét, az öngondoskodás és személyes felelősségvállalás attitűdjének erősödését. 

A diákhitel vonzereje egy alapvetően hitel-ellenes közhangulatban csak nehezen 

javítható. Az alapvető ismeretek elterjedtsége javítható intenzívebb kommunikációval, 

azonban kutatási eredményeink alapján ez éppen azoknál a társadalmi csoportoknál, 

amelyek szociokulturális tényezők miatt maradnak távol a felsőoktatástól, valószínűleg 

csekély hatású lesz. 

A felsőoktatás társadalmi támogatottságát, ami az EFOP prioritásainak valamennyi 

elemében feltételezett körülmény, nem csupán az egyéni életstratégiák, hanem a 

közhangulat, a felsőoktatásról való közvélekedés is befolyásolja. Ez kutatási 

eredményeink tanúsága szerint negatív irányban változott, az alapjául szolgáló 

ismeretek pontatlanok, helyenként teljesen tévesek. A magyar felsőoktatásnak 

céltudatos és folyamatos kampányt kellene folytatnia, amely egyaránt bemutatja a 

diplomák munkaerő-piaci értékét és a felsőoktatási részvétel életminőséget javító 

hatását. Azzal azonban számolni kell, hogy a lakosság jelentős része, mintegy 

egyharmada nem rendelkezik sem alapvető ismeretekkel, sem nyitottsággal a 

felsőoktatás és tudomány működése, jelentőségének alapelemei iránt. 

A munkaerőpiac-konform felsőoktatás, a munkaerő-piaci visszajelzések alkalmazása 

olyan kiemelt prioritása az EFOP-nak, aminek célfeladatként való érvényessége 

kutatásunk tükrében is megkérdőjelezhető. A munkaadók informáltsága és elvárásaik 
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tagoltsága, realitása a felsőoktatást illetően semmiben nem különbözik az általános 

lakossági vélekedés-halmaztól.  

A kutatói életpálya-modell kidolgozásnak, a kutatás-fejlesztés minőségi és mennyiségi 

fejlesztésének céljait a társadalmi támogatottság növelése és a kutatói rekrutációs bázis 

kiszélesítése révén látja az EFOP növelhetőnek. Ehhez a tudományról alkotott lakossági 

vélemények támogatóak, a tudomány fontosságát és társadalmi-gazdasági hatását 

kedvezőnek ítélik meg. Az intelligens szakosodás társadalmi bázisa lehet a 

természettudományok és műszaki tudományok kedveltsége, elismertsége. A közbizalom 

is támogatja a tudományos intézményrendszert, miközben a tudományos írástudás 

szintje nemzetközi összehasonlításokban nem rosszabb az átlagnál. A tudományos 

életpálya vonzerejének növelése felmérésünk alapján elsősorban a reális életpálya-

modell felmutatásával lehet hatékony. 

A kutatói életpálya kiindulópontja a jó középiskolákban való tanulás – akik nem jutnak el 

ide, később alig jelennek meg a tudományművelők között. A tudományos utánpótlás 

feltételrendszerét tekintve a doktori iskolák kedvező értékelést kapnak, az 

infrastrukturális ellátottságukon és az intézményrendszeri rugalmasságon (kutatói 

előmenetel teljesítmény-érzékenysége, interdiszciplináris ismeretek megszerzése, 

nemzetközi tevékenység beszámítása) azonban mindenképpen javítani kell ahhoz, hogy 

a legjobb hallgatók itthoni kutatói pályát válasszanak. 

Mind a felsőoktatási, mind a tudományos fejlesztési irányokban kiemelt EFOP-szempont 

a regionalitás, a területi inklúzió. Ennek megvalósulásához kifejezetten az adott 

hátrányos helyzetű régiókban értelmezhető, azokhoz konkrétan kötődő fejlesztésekre 

van szükség. A fővárosi felsőoktatási és tudományos potenciál nem leváltható, 

gyengítése nem javítja a területi kiegyenlítődést, inkább értékvesztéssel jár. A 

felsőoktatási versenyben lemaradó, mesterségesen életben tartott intézményi 

kapacitások helyi jelenléte nem lendítő erejű, a célzottan régióhoz, településhez kötött 

funkciókat ellátó intézményi formában hatékonyabban tudnák megismertetni, 

elfogadtatni magukat.    

Összességében az EFOP 2014-2020 között időszakára elsődleges beavatkozási pontnak a 

felsőoktatás tudástőke növelő és társadalmi bevonást szélesítő funkciója érdekében 

ajánlásként a kora-közoktatási időszakban intenzíven megvalósuló esély-növelést, ehhez 

a pedagógusok rekrutációs bázisának színvonal-emelését, majd pedig életpályájukon a 
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hátrányos helyzetű iskolákban való munkavállalásuk kiemelt támogatását fogalmazzuk 

meg. Ezt kellene kiegészítenie a kormányzati kommunikációnak, mely a tényeknek 

megfelelően mutatja be a felsőoktatás értékeit és egyéni-társadalmi hasznát. 
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II. A TUDÁS TÁRSADALMI KÉPE, MINT A TUDÁS-INTÉZMÉNYEK KÖZÖSSÉGI 

TÁMOGATÁSÁNAK ÉS FORRÁS-RÁFORDÍTÁSI HAJLANDÓSÁGÁNAK ALAPJA 

 

A felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciójának általános vonatkozásait azért 

emeltük be vizsgálatunkba, mert így a tudás-érték pozícióját, mint erős magyarázó 

változót tudjuk értelmezni a felsőoktatási továbbtanulási döntéseknél, a felsőoktatás 

társadalmi támogatottságának alakulásában. Ezt az attitűd-vizsgálat segítségével a 

legáltalánosabb, a témakörben meghatározó kifejezések asszociációs rákérdezésével 

vezethetjük be. Itt a „siker”, „tanulás”, „diploma”, „egyetem”, „tudomány” szavakkal 

kapcsolatba hozott fogalmak értéktartományát tártuk fel. A válaszok viszonyítási pontja a 

„siker”, hiszen ennek az elvárható módon döntő arányban pozitív volt a fogadtatása (84%). 

Ehhez képest jóval kevesebben, de még így is közel azonosan kétharmad közeli pozitív 

asszociációt kapott a tanulás (68%), diploma (68%), egyetem (64%).  A pozitív asszociációt 

megadó válaszadók aránya tendenciaszerűen emelkedett az iskolai végzettség 

növekedésével. 

1. ábra  
Pozitív asszociációk és iskolai végzettség a „diploma” szóra 

(N=1498, lakossági) 

 

 

A konkrét asszociációkat nem csupán értékjellegük, hanem tartalmuk alapján is vizsgálva 

azt látjuk, hogy míg a tanulásra több olyan jellegű asszociáció érkezett, amely a tanulás 

eredményére és annak fontosságára utal, addig a diploma esetében a kimenetel között 

a végzettség, elismertség és a későbbi munkaerő-piaci lehetőségek jelentek meg inkább. 
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Az egyetem a tanulás és oktatás helyszíneként lett megítélve, ugyanakkor egy távoli és 

nehezen elérhető képként rajzolódott ki, ahova „okosok” járnak. 

A tanulással kapcsolatban a lakosság 68%-ban pozitív asszociációkat adott, melyek közül 

a megszerzett tudás és a műveltség fogalmakhoz kapcsolható szavak jutottak a 

megkérdezettek eszébe. A tanulás mint lehetőség is több megközelítésben előkerült, a 

jövő, siker és pénz, melyhez időtartamot is többen kapcsoltak (élethosszig tartó, hosszú 

idő, sok év). A tanulás általi fejlődés és a fejlesztés, okosodás, valamint haladás és 

előrelépés is az elsők közt említett szavak között volt.  Többeknek a tanuláshoz 

kapcsolható klasszikus eszközök jutottak eszébe (könyv, füzet, asztal), mások a helyszínt 

jelölték meg első helyen (iskola, egyetem), vagy éppen a tanulásban részt vevő szereplőt 

(diák, gyerek). Érdekes, hogy bár megjelent a tanulás élethosszig tartó jellege, mégis 

többségben az iskolára és gyerekekre asszociáltak, a felnőttoktatás csak néhány 

válaszban jelent meg. A negatív asszociációkhoz a magolás, lemondás, költségek, 

hosszúság és unalom jelent meg. 

A diploma szóval kapcsolatban sok asszociáció érkezett a munka, álláslehetőség és 

karrier fogalmak közül, közel azonos számban asszociáltak a tanulásra a diploma szóról. 

A 68% pozitív említés között szerepelt még a tudás, műveltség és megszerzett 

ismeretek, valamint az elismertség és büszkeség, amely a diplomával rendelkezőket 

megilletheti. Érdekes, hogy bár a karrier és a munka több ízben megjelent, mégis a 

pénzre csupán 2% asszociált. A siker és szorgalom is a pozitív említések között volt. A 

negatív vélemények között a feleslegesség és hasztalanság jelentek meg, sokan azt írták, 

hogy nem fontos, vagy csak papír. Ezen kívül néhány említés kitért arra, hogy csak a 

gazdagok kiváltsága, illetve elérhetetlen oklevél. 

Az egyetemről a legtöbb válaszadónak a tanulás jut eszébe első helyen, ami a 

felsőoktatás megítélésének egy pozitív mozzanata, hiszen ezzel szemben a bulizás vagy 

lustaság jóval kevesebb alkalommal jelent meg. A diploma, oklevél, végzettség, tehát a 

kimenet is sok említést kapott, csakúgy, mint az oktatás, ami az egyetemek megítélését 

ismét pozitívan érinti. Negatív említések között az elérhetetlenség, felesleges és pénz 

jelentek meg. Érdekes, hogy míg a diploma szóról sokan asszociáltak a tudásra, addig az 

egyetem kapcsán ez nem került elő, ugyanakkor többen írták azt, hogy „okosok”, azaz 

feltehetően sok tudással bírónak tartják azt, aki egyetemre jár, de mégsem maga a tudás 

mint érték jelent meg, hanem többnyire a személyek, akik oda jártak. 
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A sikerre való asszociáció némiképp kilóg a sorból, mivel ez nem kifejezetten a 

felsőoktatáshoz vagy tanuláshoz köthető, hanem annak egyik lehetséges 

következménye (ahogy az asszociációkban meg is jelent néhány helyen). Ennek ellenére 

fordított asszociációban nem jött olyan válasz a sikerre, amely közvetlenül 

visszavezethető a tanulásra, egyetemre vagy diplomára, ám közvetett módon 

megjelennek ezek az elemek. A legnépszerűbb válasz a pénz és gazdagság szavakhoz 

kapcsolódik, ez toronymagasan vezet az említések között. Ezen kívül megjelenik a 

munka, munkahely, ami azért érdekes, mert egy gazdaságilag aktív személy számára 

ennek természetesnek kellene lennie, mégis úgy tűnik, hogy vagy a munka vezethet 

sikerhez az életben, vagy már önmagában az is sikeres, ha valakinek éppen van 

munkahelye (a munka és munkahely külön is megjelentek). A pozitív életérzések közül 

az öröm és a boldogság került említésre, míg néhány esetben a hatalom és a győzelem, 

azaz valaminek a legyőzése, valami felett állás kapcsolódhat a sikerhez. A klasszikus 

értékek is előkerültek, mint a család vagy egészség, illetve a gyerek mint a siker forrása. 

Negatív említések között a túlértékeltség, elérhetetlenség és távoliság jelentek meg, és 

sokan írták azt, hogy „nem tudok róla”, „nem ismerem”, „nincs belőle részem”, mely 

erős csalódottságot jelölhet. Néhányan pedig úgy vélik, a siker csak illúzió, nehezen 

elérhető és múlékony. 

 

1. A tudás társadalmi presztízse 

A magyar nemzeti önkép meghatározó eleme a tudás, a tudományos kiválóság, az oktatás 

magas színvonala, a „szürkeállomány” gazdagsága. Ennek történelmi előzményei közel egy 

évszázadra nyúlnak vissza, rendszerfüggetlenül meghatározva a közbeszédet. Új fejlemény 

ugyanakkor, hogy a felsőoktatás hatékonyságáról, a diplomák értékéről avagy 

értéktelenségéről, különösen munkaerőpiaci hasznukról, az egyetemek, főiskolák és 

hallgatók mennyiségének szükségességéről kifejezetten kritikus vélemények is nagy 

hangsúlyt kapnak a közvéleményt formáló személyiségektől. Vajon hogyan hatott mindez a 

felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciójára? – Erre keressük a választ a kutatási 

program intézményi bizalmi és információs kérdéseinek elemzésével. 
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a. Ismeretek a felsőoktatásról 

A felsőoktatásról zajló vitákban gyakran megjelenő téves állítások tükrében, valamint a 

felsőoktatási nyilvánosságról szóló korábbi elemzések alapján felvetődik a kérdés, hogy 

egyáltalán milyen tényszerű ismeretei vannak a közvéleménynek az egyetemek, főiskolák 

néhány adatszerű jellemzőjéről. Ezt felmérendő, rákérdeztünk a felsőoktatási intézmények 

és a felsőoktatásban tanulók számára mind a lakossági, mind a fiatal felnőtt mintán. 

A két minta válaszadói közel azonos módon becsülték meg a magyarországi felsőoktatási 

intézmények számát, ám míg a lakossági mintában 75 intézményt kapunk átlagnak, addig a 

fiatalok ennél többre, 90-re becsülték az intézmények számát átlagosan. A valós adatok 

szerint jelenleg Magyarországon 70 felsőoktatási intézmény található, így a lakosság becslése 

közelebb áll a valósághoz, mint a fiatal felnőtteké. 

2. ábra  
Felsőoktatási intézmények száma a lakosság és a fiatal felnőttek becslése alapján 

(N=2250, fiatal felnőtt (1172) és lakossági (1078)) 

 

 

A lakossági mintán életkor mentén nincs szignifikáns eltérés az intézmények számát tekintve 

(p=0,346), a 30-45 éves korosztály (380 fő tartozik ide) közel azonos becsléseket adott, mint 

a 46 és 65 év közöttiek (430 fő) vagy a 66 év felettiek (157 fő). 
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3. ábra  
Felsőoktatási intézmények számának becslése életkor mentén 

(N=1490, lakossági) 

 

 

Az egyetemre vagy főiskolára járó válaszadók legnagyobb arányban (38%) a magyarországi 

felsőoktatási intézmények számát 26 és 50 közé sorolta, de közel ugyanekkora arányban 

(35%) jelentek meg a 76 vagy annál többre becsült intézményszámok. 25-nél kevesebb 

intézményt mindössze a csoport 16%-a becsült, és a legkevesebben 51 és 75 közé tették az 

intézmények számát. A valós számhoz képest hússzal több intézményt jelöltek meg 

átlagosan, így felülbecsülték azokat. A továbbtanulni szándékozók csoportja az egyetemre 

vagy főiskolára járókhoz hasonlóan túlbecsülte az intézmények számát, hiszen szerintük 

átlagosan 101 felsőoktatási intézmény létezik hazánkban, amely 40%-kal több, mint a valós 

adat. 
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4. ábra  
Felsőoktatási intézmények számának becslése az oktatáshoz való kapcsolódás alapján 

(N=653, fiatal felnőtt) 

 

 

Hasonló célból kérdeztük meg azt is, hogy az összes képzési formát, munkarendet/tagozatot 

figyelembe véve mennyien tanulnak jelenleg hazai egyetemeken és főiskolákon. A lakossági 

mintában szereplő válaszadók 14%-a szerint 301 000 vagy annál több felsőoktatásban tanuló 

van ma Magyarországon. A válaszadók 10%-a szerint a számuk 201 000 és 300 000 között 

van. 151 000 és 200 000 között van az egyetemisták és főiskolások száma a válaszadók 9%-a, 

101 000 és 150 000 között a válaszadók 7%-a és 51 000 és 100 000 között a válaszadók 15%-

a szerint. A válaszadók 18%-a gondolja úgy, hogy ma a magyarországi felsőoktatásban 

tanulók száma maximum az 50 000-et éri el. A megkérdezettek 27%-a nem tudott a kérdésre 

válaszolni. 
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5. ábra  
Felsőoktatásban tanulók száma a lakosság, illetve a fiatal felnőttek becslése alapján 

(N=2662, fiatal felnőtt (1171) és lakossági (1491)) 

 

A fiatal felnőttek közül a legtöbben arra gondoltak, hogy a hallgatók száma valahol 1-50 ezer 

fő között lehet (24%). A rangsorban a következő becslések következnek: 301 000 vagy afelett 

(14%), 201-300 ezer között (10%), 51-100 ezer fő között (13%), 151-200 ezer fő között (8%), 

és 11% volt azoknak az aránya, akik nem tudták megbecsülni a hallgatói létszámot. Azok, akik 

nem tudtak becslésekbe bocsátkozni, több mint kétszer annyian vannak, mint azok, akik az 

előzőekben nem tudták megbecsülni a működő egyetemi és főiskolai intézmények számát. A 

lakosság átlagosan 209 000-re becsülte a felsőoktatásban tanulók számát, míg a fiatal 

felnőttek 218 000-re. A valóság a 2013-as adatok alapján 320 124 főt jelent, akik valamilyen 

képzésben részt vesznek a felsőoktatásban, így mind a lakosság, mind a fiatal felnőttek 

alábecsülték ezt a számot. Az egyetemre vagy főiskolára járó válaszadók legnagyobb 

csoportja (22%) 301 ezernél többre becsülte a felsőoktatásban résztvevők számát, 14% 

szerint 51-100 ezer között van ez a szám, 13% szerint 200-201 ezer között, majd 12% 151-

200 ezer közé becsülte, és a legkisebb arányban (9%) 101-150 ezer főre tippelték a 

felsőoktatásba járókat, illetve 4% szerint 50 ezer fő alatt járnak felsőoktatásba. Ők átlagosan 

245 930 főre becsülték ezt a számot, mely a fiatal felnőtteken belül legközelebb áll a valós 

adatokhoz. 
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101 000 és 150 000 között a válaszadók 10, 51 000 és 100 000 között a válaszadók 14% 

szerint. A válaszadók 26% gondolja úgy, hogy ma a magyarországi felsőoktatásban tanulók 

száma maximum az 50 000-et éri el. A megkérdezettek 10%-a nem tudott a kérdésre 

válaszolni. Ez a csoport átlagosan 221 410 főre becsülte a hallgatók számát, amely 

100 ezerrel kevesebb a valós adatnál. 

6. ábra  
Felsőoktatásban tanulók számának becslése korcsoportok mentén 

(N=1491, lakossági) 

 

 

A továbbtanulni nem szándékozó, felsőoktatásban nem tanuló, nem diplomások csoportja a 

lakossági mintához közel hasonló átlagot rajzolt ki, amely a valós adathoz képest csak 10%-

kal több, így ők elég pontos becslést adtak. 

A továbbtanulni nem szándékozók átlagosan 185 000-re becsülték a felsőoktatásban tanulók 

számát, amely a valós adat felének felel meg (320 124 fő jár egyetemre vagy főiskolára a 

2013-as adatok alapján). 

A lakossági mintán belül ismét megnéztük az életkori csoportokat, azonban úgy tűnik, nincs 

összefüggés az életkor és a felsőoktatási ismeretek között, csupán néhány százalékpontnyi 

eltérés tapasztalható az egyes korcsoportok válaszai között, ez azonban nem szignifikáns 

(p=0,92). 
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7. ábra  
Felsőoktatásban tanulók számának becslése az oktatáshoz való kapcsolódás alapján 

(N=360, fiatal felnőtt) 

 

 

Összességében tehát úgy tűnik, a fiatal felnőttek közül azok, akik nem állnak kapcsolatban a 

felsőoktatással, az intézmények számát reálisan becsülték meg, míg a hallgatói létszámot 

50%-kal alábecsülték.  A lakosság egésze pontos becslést tudott adni az intézmények 

számáról, és bár az előbb említettnél valamivel többre becsülték a hallgatói létszámot, az 

még mindig több mint 100 000 fővel kevesebb, mint a valós adat. A hallgatói létszámhoz a 

legközelebb azok álltak, akik részt vettek, részt vesznek vagy tervezik, hogy részt fognak 

venni felsőoktatási intézményben folyó tanulmányokban, ám még ők is alábecsülték ezt a 

számot, miközben az intézmények számát 30%-kal túlbecsülték. A valós adathoz történő 

viszonyítás ugyanakkor nem könnyű, hiszen bár a hivatalos listája a felsőoktatási 

intézményeknek valóban 70 elemű, ebből azonban a kifejezetten hittudományi képzést 

folytató, tehát csak igen kis közösségek számára releváns intézmények száma 23. 

Ugyanakkor különösen a továbbtanulók gyakran találkoznak olyan karokkal, amelyek 

nagyfokú önállósággal bírnak, időnként más településen is találhatóak, mint az 

anyaintézmény. A pontos információk elterjedése azért sem egyszerű, mert az elmúlt két 

évtizedben szinte folytonosan változott az intézményi szerkezet. A felsőoktatási intézmények 

megnevezésekor ezért nem véletlenül találkoztunk igen nagy számban korábbi 
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intézménynevekkel (Kossuth, JATE stb.) vagy intézményi identitásokkal (DOTE, Agráregyetem 

stb.) 

Az adatszerűségeknél is elevenebb felsőoktatási információs állapotra utal, hogy mennyire 

ismertek maguk a felsőoktatási intézmények. A lakossági minta adatközlőit arra kértük, 

nevezzenek meg három felsőoktatási intézményt, szabadon asszociálva. Ebben a kérdezési 

helyzetben az elvileg lehetséges 4500 intézménynévhez képest 1150 teljes válaszhiány, 

valamint 200 alig értékelhető („agrártudományi”, „orvosi” stb.) válasz született, vagyis 

kétharmadnyi releváns intézményemlítés történt. A válaszolók közel ötöde egyetlen 

intézmény sem tudott említeni. A fiatal felnőtt mintában ez az arány másként alakul, mivel 

azok válaszoltak erre a kérdésre, akik készülnek továbbtanulni a felsőoktatásban, összesen 

148 fő, így 444 válaszlehetőséget tölthettek ki a fiatalok. Ezek közül 92% kitöltésre került 

felismerhető intézményekkel, és csupán néhány százalék használhatatlan válasz született. A 

továbbtanulni készülők tehát felkészültebbnek tűntek ebben a kérdésben, mint az 

összlakosság. 

Amikor azt kértük, hogy a legjobbnak tartott felsőoktatási intézményeket nevezzék meg, 

még inkább kiütközött a felsőoktatási világban való járatlanság. A válaszolók egyharmada (!) 

egyetlen intézménynevet sem tudott mondani erre a kérdésre, az összes válaszlehetőségnek 

pedig alig több mint a felét tudták kihasználni. Az érvényesnek tekinthető válaszok igen nagy 

intézményi koncentrációt mutatnak, hat vezető egyetem kapta a „szavazatok” öthatodát 

(az első helyes említéseknél is hasonló azt arány). 
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8. ábra  
Magyarországi egyetemek megítélése a felsőoktatásban tanulók körében 

(N=301, fiatal felnőtt) 

 

 

A fiatalok közül azoknak a véleményét kérdeztük, akik jártak vagy járnak valamilyen 

felsőoktatási intézménybe (301 fő). Itt összesen 903 válaszlehetőség alakult ki, melyből 65%-

ot felhasználtak a válaszadók a legjobb egyetemek megjelölésére. Így az arány a lakosságinak 

éppen fordítottja lett, a fiatalok kétharmada tudott egyetemet megnevezni a legjobbak 

között, bár ebben az esetben annyi előnyük volt, hogy az általuk végzett szak esetében 

kellett megnevezni a legjobb egyetemet, így nagyobb eséllyel ismerhették a kínálatot. 

A tájékozottság és az iskolai végzettség kapcsolatát az alapján néztük meg, hogy a korábban 

vizsgált kérdésekre (hány felsőoktatási intézmény van, illetve hányan tanulnak 

felsőoktatásban) mennyire pontos válasz érkezett. Ezt vizsgálva nem meglepő módon 

kirajzolódik, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között a legmagasabb a 

felsőoktatásról tájékozottak aránya (19,8%). Ez az arány a szakmával rendelkezők között a 

második legmagasabb (14,4%), és nem sokkal hagyja le őket a legfeljebb nyolc általános 

végzettséggel rendelkezők csoportja (13,4%). Az érettségivel rendelkezők mindössze 10,4%-a 

tartozik a tájékozottak közé. Tendencia tehát nem mutatkozik, nem az iskolai végzettség 
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növekedésével nő a tájékozottság, ugyanakkor az látszik, hogy a legmagasabb végzettséggel 

rendelkezők a leginkább tájékozottak a felsőoktatás világával kapcsolatban. 

9. ábra  
Felsőoktatással kapcsolatos tájékozottság és az iskolai végzettség kapcsolata 

(N=985, lakossági) 
 

 

 

Ugyanezt a problémakört a foglalkoztatók körében a főiskolák és egyetemek megítélése 

kapcsán tártuk fel: vajon az adott vállalat/intézmény mely felsőoktatási intézmény 

diplomáját tartja a legértékesebbnek, illetve néhány szempont alapján megtudjuk, hogy a 

vezetők hogyan értékelik a hazai felsőoktatási intézményeket. 

A kapott sorrend alapján a Budapesti Műszaki Egyetem került az első helyre, harminchárom 

válaszadó szerint az általuk kibocsájtott diploma a legértékesebb. Második helyen az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem áll, a megkérdezett vállalatvezetők közül huszonketten gondolják, 

hogy ez az intézmény adja ki a legértékesebb diplomákat. A következő a Budapesti Corvinus 

Egyetem, melyet húsz válaszadó jelölt meg, mint legértékesebb papírt kiállító intézményt, 

míg a gödöllői Szent István Egyetemet tizenhárman, a Miskolci Egyetemet tizenheten jelölték 

meg, majd a Debreceni Egyetem következik tizenegy említéssel. Kilenc válaszadó szerint a 

Szegedi Tudományegyetem nevéhez fűződik a legértékesebb diploma. Nyolc-nyolc válasszal 

követi őket a Pécsi Tudományegyetem és Szent István Egyetem, hétszer említették a Pannon 

Egyetemet, és hat-hat alkalommal került elő az Óbudai Egyetem, valamint a Nyugat-

Magyarországi Egyetem. A Kecskeméti Főiskola, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola 
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egyaránt ötször került említésre mint a legértékesebb diplomát adó intézmények, csakúgy, 

mint a Kaposvári Egyetem. Őket követi a Nyíregyházi Főiskola négy említéssel, majd a lista 

végén egy-két vállalatvezető által megjelölve a Széchenyi István Egyetem, Semmelweis 

Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, valamint a Kodolányi 

János Főiskola és a Zsigmond Király Főiskola. 

Természetesen mindezt befolyásolja, hogy a megkérdezettek egynegyede (77) 

gazdaságtudományi képzési területről jövőket foglalkoztat, további egynegyedük (74) 

műszaki területről érkezetteket foglalkoztat. Nagyjából 10% körül mozog az informatikai és 

pedagógus területről érkezőket foglalkoztató vállaltok aránya, ennél valamivel kisebb 

arányban vannak jelen az agrár- és jogi-igazgatási képzésből jövő diplomásokat 

foglalkoztatók. A bölcsészettudomány, természettudomány és társadalomtudomány 

területéről érkezetteket foglalkoztatók aránya egyenként 5%. A további képzési területről 

néhány vállalat foglalkoztat csak diplomásokat. Mivel az egyes intézmények eltérő 

képzéseket biztosítanak, így az ennél a válasznál szabadon felsorolt intézmények 

népszerűségét a bekezdésben foglaltak alapján érdemes értelmezni. A megjelölt 

intézmények továbbá elhelyezkedésüket tekintve is eltérnek, hiszen a vidéki vállalatok 

vélhetően a környéken élő diplomásokat tartják értékesebb munkaerőnek, így a helyi 

főiskolákat vagy egyetemeket részesíthetik előnyben ezek alapján. 

Összesen a válaszadók huszonhárom különböző intézményt jelöltek meg, melyek szerintük a 

legértékesebb diplomákat állítják elő, köztük tizenhét egyetem és hat főiskola került 

megnevezésre. 

 

b. Ismeretek a tudományról 

A tudományról való informáltságot ugyancsak olyan konkrét ismeretek meglétére 

rákérdezve mértük fel, melyek nem igényelnek elmélyülést a témában: magyar tudósok 

nevének említését kértük. A felsőoktatási intézményekhez hasonlóan itt is jelentős volt a 

válaszhiány mértéke: a 4500 válaszlehetőségből 2630 értékelhető érkezett, vagyis itt még az 

egyetem-főiskola neveknél is nagyobb járatlanságot mutattak a kérdezettek. Egyharmaduk 

egyetlen tudós nevét sem tudta megemlíteni, további egyötödük csak egy tudós nevét volt 

képes felidézni.  

A legismertebb tíz tudós az összes említés kétharmadát kapta, ami azt jelenti, hogy 

meglehetősen koncentrált a magyar tudományos kánon a laikusok között. A tudomány 
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területén a kánonok természetszerűen hajlamosak a már lezárt életműveket elismerni, de az 

szembetűnő, hogy a legtöbb említéssel bíró tíz tudós között egyetlen ma élő személy sincs. 

(Kortársaink közül Czeizel Endre a 11., Rubik Ernő a 12.) Rajtuk kívül mintegy tucatnyi ma élő 

tudós neve bukkant fel, összességében félszáz említést sem elérve, köztük Vizi E. Szilveszter 

jelenléte a legnagyobb, de ő is csak tíz alatti számmal. 

10. ábra  
Tudományról való informáltság magyar tudósok nevének említése alapján, az említések 

százalékában 
(N=992, lakossági) 

 

 

A tájékozottságnak (vagy tájékozatlanságnak) ez a szintje azonban nem új fejlemény: a 2004-

ben és 2006-ban végzett országos reprezentatív felméréseink hasonló eredményeket hoztak. 

Akkor a megkérdezettek több mint harmada nem említett egyetlen nevet sem, mint 

leghíresebb magyar tudóst. A „tudományos kánon” stabilitását mutatja, hogy az első három 

helyen is ugyanazok a tudósok szerepelnek (az akkor is kimagasló Szent-Györgyi Albert 

mögött helycserével), és alig csökkent az említéseik koncentráltsága: 2006-ban 63%, 2013-

ban 56% az első tíz helyen szereplő névből rájuk esett.  
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11. ábra  
A 10 legtöbbször említett magyar tudós, az említések százalékában a 2006-os felmérés 

alapján 
(N=1200) 

 

A legismertebb magyar tudósok mindegyike a reáltudományokban alkotott, ketten-ketten 

az orvos-biológia (Semmelweis, Szent-Györgyi) és a fizika (Teller, Eötvös) területén, a 

többiek a műszaki tudományokban. Többségük munkássága vagy teljes egészében vagy 

nagyrészt a XIX. századra esett, ugyanakkor hárman vannak csupán, akik a második 

világháború után is tudósként működtek (mindhárman döntően az Egyesült Államokban) – 

Teller, Szent-Györgyi és Neumann. Ma is élő tudósok nem szerepelnek a legtöbbet 

említettek között.  

 

1. táblázat  
A 10 legtöbbet említett tudós 2004-ben és 2006-ban és 2013-ban (helyezések száma, lakossági 

minta alapján) 
 

 2004 (N=1250) 2006 (N=650) 2013 (N=992) 

Szent-Györgyi Albert 1 1 1 

Teller Ede 2 2 3 

Semmelweis Ignác 3 3 2 

Neumann János 4 6 4 

Czeizel Endre 5 8 11 
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6% 

Neumann János 
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5% 
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5% 
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4% 

Jedlik Ányos 
4% 
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Puskás Tivadar 6 12 9 

Irinyi János 7 5 6 

Eötvös Loránd 8 4 5 

Kandó Kálmán 9 7 8 

Jedlik Ányos 10 10 7 

Béres József 16 9 14 

 

2006-ban a diplomával rendelkezők körében az átlagnál jóval magasabb, közel 90%-os a 

tudóst megnevezők aránya, azonban a 18-29 éves korosztály hasonló tájékozottságot mutat, 

mint az átlag. A megnevezésekből adódó sorrendet tekintve ugyanakkor hasonló a kép a 

teljes mintához. Érdekesség, hogy a leghíresebbnek tartott magyar tudósok listáján az összes 

válaszoló helyezéseitől némiképp eltér Eötvös Loránd és Irinyi János „helyezése”: az előbbi 

a fiatalok körében került a 7. helyre, míg az utóbbit a diplomások körében ítélték a nyolcadik 

leghíresebb magyar tudósnak, szemben az összes válaszoló körében mért 5. hellyel. 

Neumann János és Kandó Kálmán hírességének megítélése megegyezik mind az összes 

válaszoló, mind a diplomások és a fiatalabb generációk körében, azonban Czeizel Endre és 

Béres József megítélése már korántsem ilyen egyértelmű. A sokaknak kortársa, de már 

elhunyt, illetve a ma is aktív, a médiából is ismert két személyiség a társadalom szélesebb 

rétegei körében került be a legismertebb tudósok közé, a fiatalok körében csak Béres József, 

míg a vélhetően nagyobb tudománytörténeti kitekintéssel bíró diplomások körében 

egyikőjük sem került be a legismertebb 10 tudós közé. A felsőfokú végzettségűek Jedlik 

Ányost és Puskás Tivadart ítélik meg ismertebbnek.  

A 2013-as felmérés alapján a leggyakrabban említett magyar tudósok iskolai végzettséget 

tekintve az első három hely minden csoportban Szent-Györgyi Albert, aki csupán a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezőknél szorult a második helyre, Semmelweis Ignác a második helyen 

és Teller Ede a harmadik helyen mind a négy iskolai végzettség esetén. A negyedik helyen 

Jedlik Ányos és Bánki Donát váltja egymást (utóbbi a legalacsonyabb végzettségűek között 

szerepel). Eötvös Loránd és Czeizel Endre is megjelentek mindegyik csoportnál eltérő 

helyeken, míg Neumann János a szakmával vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél 

jelent meg, Rubik Ernő pedig a legfeljebb 8 általánossal és érettségivel rendelkezők között 
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volt népszerűbb, és került be az első 10 helyen említett magyar tudós közé. Puskás Tivadar 

egyedül a szakmával rendelkezőknél nem kapott helyezést, helyette Kandó Kálmán jelent 

meg. Bánki Donát a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket leszámítva hol negyedikként 

(legfeljebb nyolc általános), hol az utolsó helyen került említésre (érettségivel vagy 

szakmával rendelkezők). A felsőfokú végzettségűeknél Bolyai János, az alapfokú 

végzettségűeknél Béres József szerepel még a táblázatban. Irinyi János a szakmával és a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél jelent meg, előbbinél nyolcadik, utóbbinál hatodik 

helyen. 

2. táblázat  
Leggyakrabban említett magyar tudósok iskolai végzettség tekintetében 

(N=992, lakossági) 

 Legfeljebb 8 

ált. 

Szakiskola Érettségi Felsőfokú 

1. Szent-Györgyi 

Albert 

Szent-Györgyi 

Albert 

Szent-Györgyi 

Albert 

Semmelweis Ignác 

2. Semmelweis 

Ignác 

Semmelweis 

Ignác 

Semmelweis 

Ignác 

Szent-Györgyi 

Albert 

3. Teller Ede Teller Ede Teller Ede Teller Ede 

4. Bánki Donát Jedlik Ányos Jedlik Ányos Jedlik Ányos 

5. Czeizel Endre Eötvös Loránd Eötvös Loránd Neumann János 

6. Rubik Ernő Irinyi János Czeizel Endre Eötvös Loránd 

7. Béres József Czeizel Endre Gábor Dénes Puskás Tivadar 

8. Eötvös Loránd Kandó Kálmán Rubik Ernő Irinyi János 

9. Jedlik Ányos Neumann János Puskás Tivadar Bolyai János 

10. Puskás Tivadar Bánki Donát Bánki Donát Czeizel Endre 

Nem 

tudja 

14,70% 28% 6,90% 7,50% 

 

A nem válaszolók arányát tekintve a szakmával rendelkezőknél volt a legmagasabb, 28%-os 

válaszhiány, ami az alapfokú végzettségűeknél 14,6%. Az érettségivel rendelkezők adtak meg 
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releváns válaszokat a legnagyobb arányban (csupán 6,9% adathiány volt), míg a felsőfokú 

végzettségűek 7,5% hagyta el ezt a kérdést. 

A korcsoportok tekintetében az első három hely annyiban változik, hogy a fiatalabbak (18-29 

év közöttiek) Teller Edét jelölték meg legtöbbször, míg a többi korosztálynál maradt Szent-

Györgyi Albert az első helyen. Érdekes, hogy Czeizel Endre, aki a fiatalok számára a tévéből is 

ismert lehet, a 46 év felettiek között nem volt annyira népszerű, hogy az első helyen tíz 

leggyakrabban említett magyar tudós közé kerüljön. A legidősebbeknél megjelent Béres 

József nyolcadik helyen, a fiatalabbaknál (18-65) Rubik Ernő a nyolcadik és kilencedik helyen 

szerepel. 

3. táblázat  
Leggyakrabban említett magyar tudósok korcsoportok tekintetében 

(N=992, lakossági) 

 18-29 évesek 30-45 évesek 46-65 évesek 66 felett 

1 Teller Ede Szent-Györgyi 

Albert 

Szent-Györgyi 

Albert 

Szent-Györgyi Albert 

2 Semmelweis Ignác Semmelweis 

Ignác 

Semmelweis 

Ignác 

Semmelweis Ignác 

3 Szent-Györgyi Albert Teller Ede Teller Ede Teller Ede 

4 Bánki Donát Jedlik Ányos Jedlik Ányos Jedlik Ányos 

5 Eötvös Loránd Czeizel Endre Puskás Tivadar Eötvös Loránd 

6 Irinyi János Neumann János Irinyi János Kandó Kálmán 

7 Czeizel Endre Eötvös Loránd Bánki Donát Puskás Tivadar 

8 Gábor Dénes Bánki Donát Rubik Ernő Béres József 

9 Rubik Ernő Rubik Ernő Eötvös Loránd Irinyi János 

10 Bolyai János Puskás Tivadar Neumann János Gábor Dénes 

 

A tudomány világának ismertségét azzal is mértük, hogy ki tudták-e választani az MTA 

jelenlegi elnökét az 1990 óta eltelt időszak három akadémiai elnöke közül. Erre a kérdezettek 

nagy része nem tudott válaszolni, az előre megadott három névből viszont a válaszolók 

kevéssel több mint a fele helyesen választotta ki Pálinkás Józsefet. 
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12. ábra  
MTA jelenlegi elnöke a lakosság válaszai alapján 

(N=1365, lakossági) 

 

A válaszadók neme és kora alapján nem tapasztaltunk különbségeket a helyes válaszok 

arányában. Az iskolai végzettség, a település típusa, valamint a helyes válaszok aránya 

viszont összefüggött egymással. A magasabb iskolai végzettség egyes kategóriáin felfelé 

haladva a helyes válaszok aránya növekedett, illetve elmondható, hogy a városokban jelölték 

meg szignifikánsan magasabb arányban Pálinkás József nevét. 

2006-ban ugyanezt nyílt kérdésben tettük fel, ekkor a teljes lakossági minta negyede 

válaszolt helyesen, igen jelentős eltérésekkel az iskolázottság szerint. A doktoráltak körében 

ez az arány természetesen jóval magasabb, 90%-uk helyesen nevezte meg a Magyar 

Tudományos Akadémia jelenlegi elnökét. 

 Glatz 
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11% 

Pálinkás József 
30% 
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Szilveszter 

16% 

Nem tudja 43% 
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13. ábra  
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének ismertsége 

(a válaszok százalékos megoszlása) 
(N=1365, lakossági) 

 

 

c. Tudományos írástudás 

A tudományos műveltség szintén informatív abból a szempontból, hogy milyen érdeklődést 

és jártasságot várhatunk a tudás-értékek iránt. Az Eurobarometer standard kérdéseit tettük 

fel ennek mérésére, amiben 12 tudományos hátterű állításról kell eldönteni, hogy melyek 

tartalma igaz vagy hamis. 
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4. táblázat  
Általános tájékozottság 

(N=1492) 

  Nem 
tudja 

Helytelen 
válaszok  

Helyes 
válaszok 

A kontinensek, amelyeken élünk, évmilliók óta 
mozognak és mozogni is fognak a jövőben 

3,7 8,3 88,0 

A Föld középpontja nagyon forró 3,6 8,7 87,7 

A Nap mozog a Föld körül 1,8 14,3 83,9 

Az oxigén, amit belélegzünk, a növényekből származik 2,9 13,3 83,7 

Az emberi lények, amennyire ma tudjuk, az állatvilágból 
fejlődtek ki 

4,8 13,9 81,3 

A radioaktív tej biztonságossá tehető főzéssel 13,4 12,8 73,8 

A Földnek egy hónapra van szüksége megkerülni a 
Napot 

8,0 22,8 69,3 

Minden radioaktivitás emberi eredetű 16,3 22,0 61,8 

Az elektronok kisebbek, mint az atomok 12,5 28,2 59,3 

Az anya génjei döntik el, hogy a gyerek fiú vagy lány lesz 11,7 30,5 57,9 

Az antibiotikumok elpusztítják a vírusokat és a 
baktériumokat is 

5,4 38,6 56,0 

A lézerek a hanghullámok fókuszálásával dolgoznak 22,1 26,7 51,2 

 

A helyes megoldások összevonásából az derül ki, hogy a megkérdezettek átlagosan valamivel 

több mint 8 kérdést válaszoltak meg helyesen, a kialakított változó normális eloszlást 

követett, az alanyok kb. negyede tudott legfeljebb 7 kérdésre válaszolni, és másik 50% 

esetében a helyes megoldások száma 7-10 között volt, és egy további negyed esetében 10 

fölött volt a helytálló tények aránya. A kérdésekre adott helyes válaszok aránya 

szignifikánsan eltért a végzettség egyes kategóriái mentén.  

A magasabb iskolai végzettségűek több kérdésre tudtak helyesen válaszolni. Az érettségizett 

és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között ugyanakkor csupán két tizedes különbség 

mutatkozott.  

Ugyancsak kéttizednyi különbség volt megfigyelhető a nők és férfiak válaszaiban, a férfi 

válaszadók javára. A korosztályok kategóriáin felfelé haladva a helyes válaszok aránya 

csökkent. A településtípusok közötti különbség kapcsán pedig elmondható, hogy a városi 
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lakosság szerepelt jobban, a városok közül is a legkisebb kategóriába tartozók átlagos 

pontértéke volt a legmagasabb.  

Ugyanezen kérdésekre az uniós szintű elemzések szerint összevethető eredmények 

születtek: az Eurobarometer felméréseiben feltett kérdések értékeléséből kiderül, hogy 

az egyes témakörökben a lakosság jártassága hasonló mértékű. Jelentős különbség a 

Nap Föld körül való mozgásának, az elektronok méretének és az evolúciónak a 

kérdésében van – a magyar válaszolók javára. 

5. táblázat  
Általános tájékozottság EU mintán 

  helyes  helytelen nem tudja 

A Föld középpontja nagyon forró 86% 7% 7% 

A Földnek egy hónapra van szüksége, hogy megkerülje a 

Napot 

66% 17% 16% 

A lézerek a hanghullámok fókuszálásával dolgoznak 47% 26% 28% 

A Nap mozog a Föld körül 66% 29% 4% 

A radioaktív tej biztonságossá tehető főzéssel 75% 10% 15% 

Az antibiotikumok elpusztítják a vírusokat és a 

baktériumokat is 

46% 43% 11% 

Az anya génjei döntik el, hogy a gyerek fiú vagy lány lesz 64% 20% 16% 

Az elektronok kisebbek, mint az atomok 46% 29% 25% 

Az emberi lények, amennyire ma tudjuk, az állatvilágból 

fejlődtek ki 

70% 20% 10% 

Az oxigén, amit belélegzünk, a növényekből származik 82% 14% 4% 

A kontinensek, amelyeken élünk, évmilliók óta 

mozognak és mozogni is fognak a jövőben 

87% 6% 8% 

Minden radioaktivitás emberi eredetű 59% 27% 14% 

 

2. Érdeklődés a tudomány és felsőoktatás iránt 

A tudomány világában való jártasság nagyban függ attól is, hogy a tudomány és felsőoktatás 

mennyiben része a társadalom információs világának. Ennek bemutatására először az 
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általános érdeklődési skálán elfoglalt helyét mutatjuk be a tudás-tartalmaknak, majd a 

tudományterületek preferencialistáját vizsgáljuk meg. 

 

a. A felsőoktatás és a tudomány az érdeklődési területek között 

A lakossági érdeklődés az önbevallások alapján kedvezőbb képet ad a vártnál: a kultúra és a 

tudomány a lista élén szerepel, míg a sztárok élete a legvégén. A felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők sokkal inkább érdeklődnek a politika és a közélet hírei iránt (3,37), mint a 

szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzettek, akik például a sport iránt mutattak nagyobb 

érdeklődést (3,03). A felsőoktatás az általános érdeklődésnek a perifériáján található, de az 

iskolai végzettség szerint vizsgálva tendenciaszerű növekedést mutat az érdeklődés mértéke: 

míg a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezők 2,07-es értéket adtak erre a tényezőre, addig 

a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 3,18-ra értékelték a felsőoktatást mint egy lehetséges 

érdeklődési kört. Az oktatás, tudomány és kultúra kapcsán ugyanez figyelhető meg, a 

magasabb iskolai végzettségűek inkább érdeklődnek ezek iránt. A bűnügyek és balesetek 

iránt mutatott érdeklődésben fordított a sorrend: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

átlaga 2,75, míg a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezőké 3,28. Összességében, a 

bulvármédia témáiban az érdeklődés az iskolai végzettség emelkedésével csökken, az 

oktatás-tudomány-felsőoktatás-közélet témáiban növekszik. 
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14. ábra  
Érdeklődési területek iskolai végzettség szerint 

(N=1496, lakossági) 

 

 

A fiatal felnőttek preferenciasorrendje alig különbözik a teljes lakossági mintáétól. Meglepő, 

hogy itt a sport hátrébb szerepel, a politika pedig kissé előrébb, ugyanakkor a kultúra és 

tudomány náluk is vezet, a felsőoktatás pedig hasonlóan hátul szerepel. 
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6. táblázat  
Mennyire szokta figyelni a következő témákat a médiában? (5: nagyon – 1: egyáltalán nem érdekli) 

(N=1488) 

 Lakosság 

(n=1496) 

Fiatal 

felnőttek 

(n=1488) 

kultúra (zene, színház) 3,55 3,23 

tudomány 3,21 3,15 

sport 3,20 2,94 

oktatás 3,02 2,76 

pénzügyi-gazdasági hírek, információk 2,97 2,98 

bűnügyek, balesetek, katasztrófák 2,90 3 

felsőoktatás 2,78 2,55 

sztárok élete 2,61 2,39 

politika, közélet 2,42 2,64 

 

A fiatal felnőttek között a fiatalabb korosztály (21 éves vagy fiatalabb) nagyobb érdeklődést 

mutat a sport témája (3,40), a sztárok élete (2,73), az oktatás (3,19), a felsőoktatás hírei 

(3,00) és a kultúra (3,63), az idősebbeket (25 éves elmúlt) jobban érdeklik a pénzügyi-

gazdasági hírek és információk (3,16), a politika, közélet (2,58). A dolgozók leginkább a 

kultúra (3,46) és a pénzügyi-gazdasági hírek (3,04), a tanulók az oktatás (3,76), felsőoktatás 

(3,75) és a tudomány (3,75), míg az inaktívak a kultúra (3,40) témáira fogékonyak. 

A tudomány média-percepciós pozícióját a valóban releváns riválisokkal összehasonlítva az 

érdeklődést és informáltságot, vagyis ezzel az affinitást együtt tudjuk elemezni, idősoros 

visszatekintésben is. 

A lakossági érdeklődés ötfokú skálájának értékeit összevonva elmondható, hogy a politika és 

a gazdasági kérdések iránt érdeklődnek legkevésbé a válaszadók. A minta valamivel több 

mint fele jelezte, hogy a sport érdekli, néhány százaléknyi eltérés fedezhető fel a 

tudományos újítások kapcsán, végül a válaszadók több mint kétharmada – a legtöbben – 

jelölte meg, hogy őt érdekli a kultúra. 
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7. táblázat  
Érdeklődési területek 2004-ben (N=1250) és 2013-ban (N=1496) 

  2004 átlag 2004 

szórás 

2013 

átlag 

2013 

szórás 

Kultúra 2,86 0,96 2,85 0,85 

Orvosi felfedezések N.a. N.a. 2,77 0,91 

Új tudományos felfedezések 2,63 1,06 2,69 0,93 

Technikai újdonságok N.a. N.a. 2,66 0,95 

Sport 2,42 1,15 2,55 1,09 

Közgazdaság, pénzügyek 2,2 1,06 2,37 0,91 

Politika 2,17 1,06 2,15 0,91 

 

Az érdeklődés sorrendje nem változott egy évtized alatt, a kultúra és a tudomány van az első 

helyen. Valamelyest növekedett a sport és közgazdaság vonzereje – azonban változatlanul a 

politika érdekli a legkevésbé a felnőtt lakosságot. 

A 2013-as skála átlagai alapján az érdeklődés irányában az iskolai végzettség kategóriái 

mentén szignifikáns eltérések tapasztalhatók. A különbség mértéke a kultúra és a 

tudományos felfedezések területén a legmarkánsabb – a magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezőket inkább foglalkoztatják ezek a témakörök –, a politika kérdésében legkisebb.  

Ugyancsak eltérések tapasztalhatók az érdeklődésben a megkérdezett neme alapján. Nem 

meglepő, hogy a sport, a politika és a technikai/tudományos újdonságok a férfiakat érdeklik 

inkább, míg a nők a kultúra és az orvosi felfedezések iránt mutatnak nagyobb érdeklődést. A 

pénzügyi és a gazdasági kérdésekben nem tapasztaltunk különbségeket a két nem 

preferenciáiban.  

A válaszadók kora alapján a sport, technikai újdonságok és a politika mutatott szignifikáns, 

ellentétes irányú különbségeket. Míg a sport és a tudomány a fiatalokat, a politika az 

idősebbeket érdekli inkább. A megkérdezettek lakóhelye alapján a felsorolt témakörök 

többségében az urbanizált környezetben élők általában magasabb értékeket jelöltek meg 

minden kérdésben, kivételt jelent a politika, ahol nem tapasztalunk ilyen típusú eltérést. 

Ugyanezen területeken az informáltság tekintetében a kultúra és a sport vezet, amit 

meglepő módon a politika követ. Vagyis annak ellenére, hogy a válaszadók a politika kérdése 
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iránt kevésbé érdeklődtek, viszonylag tájékozottnak érzik magukat ebben a témakörben. 

Közel azonos mértékben vélik informáltnak magukat az emberek a tudományos felfedezések 

területein, és – az érdeklődés mértékének alacsony szintjével összhangban – a közgazdasági 

kérdésekben tájékozottak legkevésbé. Az egyes válaszkategóriák gyakoriságát külön vizsgálva 

azt tapasztaljuk, hogy a kultúra és a politika területén inkább általános tájékozottság jellemzi 

a válaszadókat, hiszen a „valamennyire informált vagyok” lehetőséget ezen a két területen 

jelölték meg legtöbben. A sport esetében inkább a fókuszált érdeklődés figyelhető meg, 

hiszen a „jól informáltak” aránya ezen a területen volt a legmagasabb. 

8. táblázat  
Tájékozottság az egyes területeken 2004-ben (N=1250) és 2013-ban (N=1496) 

  2004 átlag 2004 szórás 2013 átlag 2013 szórás 

Kultúra 2,03 0,94 1,92 0,61 

Sport 1,92 0,95 1,87 0,74 

Politika 1,84 0,93 1,76 0,62 

Tudomány, technika 
(2013: tudományos 
újdonságok) 

1,84 0,92 1,73 0,62 

Technikai újdonságok N.a. N.a. 1,73 0,64 

Orvosi felfedezések N.a. N.a. 1,68 0,61 

Közgazdaság, pénzügyek 1,63 0,86 1,61 0,6 

 

Összevetve a 2004-es adatokkal, azt tapasztaljuk, hogy az informáltság sorrendje nem 

változott, azonban minden területen csökkent ennek mértéke. Különösen szembetűnő ez a 

szórást figyelembe véve. 

A különböző demográfiai és társadalmi változók mentén azt tapasztaljuk, hogy 2013-ban az 

iskolai végzettség szignifikáns különbségeket okoz. A magasabb iskolai végzettség felé 

haladva a válaszadók informáltabbnak érzik magukat, a sport jelenti az egyetlen kivételt, 

ahol a legfeljebb szakmunkás végzettséggel rendelkezők átlaga a legmagasabb.  

A tudomány, a technológia, a sport és a politika világa nemcsak jobban érdekli a férfiakat, de 

ezekben a kérdésekben a férfi válaszadók informáltabbnak is érzik magukat női társaiknál. A 

kultúra az egyetlen témakör, amelyben a nők – saját bevallásuk szerint – magabiztosabban 

mozognak. A többi kérdésben a nemek alapján nem mutatkoztak különbségek.  
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A korcsoportok mentén haladva a válaszadók érdeklődésének megfelelően a sportban és 

technikai/tudományos újdonságokban a fiatalabbak érzik magukat felkészültebbnek, míg a 

politikában az idősebbek tűnnek tájékozottabbnak.  

Végül a települési lejtő az informáltság mértékében is érezteti hatását, minden területről 

elmondható, a sport és az orvosi felfedezések kivételével, hogy a nagyobb települések felé 

haladva a válaszadók informáltabbnak érezték magukat.  

 

b. A felsőoktatási és tudományos tematika a közgondolkodásban 

Az érdeklődés irányai visszaköszöntek abban is, hogy a vizsgált célcsoportot megkérdeztük, 

hogy emlékeztek-e bármilyen hírre az elmúlt fél évben, melyet a felsőoktatás kapcsán 

hallhattak. Azt tapasztaljuk, hogy a kérdésre válaszolók csupán valamivel több mint harmada 

(34%) volt képes felidézni ilyen jellegű információt. 

Azokat a válaszadókat, akik fel tudtak idézni bármilyen hírt, megkérdeztük arról is, hogy ez a 

hír számára mennyire volt hasznos, érdekes vagy éppen érthető. A válaszadók ötfokú skálán 

értékelhették a hasznosságot úgy, hogy az 5-ös jelentette azt, hogy nagyon nagymértékben, 

az 1-es azt, hogy egyáltalán nem érdekli. A hírek leginkább érthetőek voltak (3,87), 

érdekesek (3,43) és hasznosak (3,15) a kérdezettek szemszögéből nézve. 

Felvetettünk bizonyos oktatással kapcsolatos témákat, és arra kértük a megkérdezetteket, 

hogy emlékezzenek vissza az elmúlt fél évre, és mondják meg, hogy bármelyikről olvastak-e, 

hallottak-e valamilyen hírt, vagy esetleg láttak-e valamilyen híradást. Összességében az 

mondható el, hogy a nagy többség minden általunk felsorolt oktatással kapcsolatosan 

rendelkezik olyan emlékképpel, hogy hallotta, látta vagy olvasta a vele kapcsolatos 

információkat. Leginkább arra emlékeztek, hogy információkat kaptak a „tandíj” (80%), a 

„diplomás munkanélküliség” (79%), a „diákhitel” (74%), az „egyetemisták” (73%), a 

„felvételi” (68%), a „röghöz kötés” (67%), a „ felvételi keretszám” (63%), az „egyetemek 

finanszírozása” (60%), a „diploma értéke” (55%) témában. 

Ezeknek a kiemelt felsőoktatási témáknak a jelenléte a közvéleményben azzal is mérhető, 

hogy mennyit beszélgetettek róla. A válaszok alapján a kérdezést megelőző fél évben a 

leggyakrabban felmerülő beszédtéma a diplomás munkanélküliség (50%) volt. Soha nem 

beszélgettek a „felvételi keretszámokról” (72%), az „egyetemek finanszírozásáról” (69%), a „

diákhitelről” (65%), a „röghöz kötésről” (64%), a „felvételiről” és az „egyetemistákról” 

(60-60%), a „diploma értékéről” és a „tandíjról” (56-56%). Nyilvánvaló, hogy egy-egy ilyen 
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oktatással kapcsolatos specifikus téma azoknál kap nagyobb nyomatékot a mindennapi 

kommunikációban, akik valamilyen formában érintettek a kérdésben, akár saját maguk, 

gyermekük, munkatársuk, barátjuk vagy egyéb ismerősük révén. 

 

9. táblázat  
Beszédtémák előfordulása a felsőoktatásban érintettek és nem érintettek körében 

(N=1185) 

Van olyan 

gyermeke, aki a 

felsőoktatásban 

tanul(t)? 

Igen, államin Igen, 

költségtérítéses 

Igen, mindkét 

finanszírozásban 

Nincs 

Beszélnek az alábbi 

témákról? 

nem igen nem igen nem igen nem igen 

Tandíj n 70 141 13 28 8 16 710 475 

% 33,2 66,8 31,7 68,3 33,3 66,6 59,9 40,1 

Felvételi n 88 123 16 25 9 15 744 442 

% 41,7 58,3 39 61 37,5 62,5 62,7 37,3 

Diploma 

értéke 

n 66 145 13 28 7 17 711 474 

% 31,3 68,8 31,7 68,3 29,2 70,8 60 40 

Diplomás 

munkanélk

üliség 

n 55 156 14 27 5 19 647 538 

% 26,1 74 34,1 65,8 20,8 79,2 54,6 45,4 

Felvételi 

keretszám 

n 118 93 17 24 9 15 900 284 

% 55,9 44,1 41,5 58,5 37,5 62,5 76 24 

Egyetemist

ák 

n 89 122 15 26 5 19 751 433 

% 42,2 57,8 36,6 63,4 20,8 79,2 63,4 36,6 

Egyetemek 

finanszíroz

ása 

n 110 101 16 25 7 17 868 316 

% 52,1 47,8 39 61 29,2 70,8 73,3 26,7 

Diákhitel n 108 102 16 25 8 16 817 369 

% 51,4 48,5 39 61 33,3 66,7 68,9 31,2 
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Röghöz 

kötés 

n 102 108 16 25 5 19 804 375 

% 48,6 51,4 39 60,9 20,8 79,2 68,2 31,8 

 

Amelyik válaszadónak a gyermeke érintett a felsőoktatás kérdésében, ott inkább előkerülnek 

ezek a beszédtémák, mint azoknál a családoknál, ahol nincs felsőoktatásban tanuló fiatal. A 

tandíj húsz százalékkal több esetben került elő az egyetemre vagy főiskolára járó gyermekek 

családjában vagy baráti körében, mint azoknál, ahol nincs ilyen gyermek. Hasonló arányokat 

tapasztalunk a többi témát illetően is, és van eltérés attól függően is, hogy állami 

finanszírozásban vagy költségtérítéses képzésben tanul a gyermek. A költségtérítéses 

képzésen tanulóknál beszélnek a legtöbben a tandíjról, míg a minkét finanszírozási formára 

járó gyermekek családjában mindegyik témáról nagy százalékban szó esik. Ahol nincs 

továbbtanuló gyermek (vagy egyáltalán nincs gyermek), ott a diplomás munkanélküliség, a 

tandíj és a diploma értéke a népszerűbb beszédtémák, a válaszadók nagyjából 40%-ánál 

szoktak ezekről diskurálni, míg a legkevésbé népszerű téma a felvételi keretszám és az 

egyetemek finanszírozása.  
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15. ábra  
Átlagos egyetértés az állításokkal felsőoktatásban tanuló és nem tanuló diákok szülei 

körében 
(N=1452, lakossági) 

 

Az ábrán azok az állítások szerepelnek, amelyeknél volt statisztikai együttjárás a két változó 

között (p<0,005). Azok a lakosok, akiknek van felsőoktatásba járó gyermeke, a pozitív töltetű 

állításokkal értenek egyet inkább. Fontosabbnak tartják a diplomát, annak értékét nagyobbra 

értékelik. Ugyanakkor úgy vélik, hogy magas a munkanélküliség a diplomások körében, így 

véleményük nem idealizálja a felsőoktatás helyzetét és a diploma értékét. Azok a válaszadók, 

akiknek gyermeke nem jár felsőoktatásba, inkább vélik úgy, hogy az oda való bejutás függ az 

anyagi helyzettől, és felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre nincs nagy szükség, a diplomások 

pedig lenézik az alacsonyabb képzettséggel rendelkezőket. 
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A középiskolások körében felmérésünk tanúsága szerint a továbbtanulást övező közéleti 

viták és akciók témái maradtak leginkább emlékezetesek, mint olyanok, amelyekről a 

beszélgetések folytak: a „röghöz kötés”, a diákhitel és általában a hitelfelvétel, a keretszám, 

valamint tandíj.  A pénzügyek tervezése vagy maga a felvételi viszont lényegesen kisebb 

érdeklődésre tartott számot köreikben. 

 

10. táblázat  
A környezetedben (családban, iskolában, baráti körben) milyen gyakran beszéltek az alábbi 

témákról? (1-től 3-ig terjedő skálán osztályozva – átlagpont) 
N=1199, középiskolás 

„Röghöz kötés” 3,0 

Hitelfelvétel általában 2,9 

Diákhitel 2,9 

Keretszám 2,9 

Tandíj 2,6 

Lakás-elő takarékosság 2,6 

Állami finanszírozású képzés után Magyarországon 

dolgozni 

2,6 

Diplomás munkanélküliség 2,5 

Állami ösztöndíj 2,5 

Egyetemisták 2,4 

Egyetemek finanszírozása 2,4 

Diploma értéke 2,3 

Megtakarítások általában 2,3 

Pénzügyek tervezése 2,2 

Felvételi 1,9 

 

c. Tudományterületek preferenciái 

A kérdőív tudományágakként is foglalkozott az érdeklődés mértékével, melyet az 6. ábra 

szemléltet. Ennek alapján a természet- és orvostudomány azok a területek, amelyek iránt a 
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válaszadók legnagyobb arányban érdeklődést mutatnak. Ezt követik a műszaki tudományok 

és az informatika. 

16. ábra  
Milyen tudományterület érdekli? % 

(N=1500, lakossági) 
 

 

Valamivel lemaradva a közgazdaságtan és a társadalomtudomány, végül a bölcsészet és a 

jogtudomány zárja a sort.  

Az eltérő tudományágak iránt mutatott érdeklődés más-más mintázatot mutat a társadalmi 

és demográfiai változók mentén. A bölcsészet, a közgazdaságtan, a természettudományok és 

a társadalomtudományok iránt mutatott érdeklődés növekszik az iskolai végzettség egyes 

kategóriáin felfelé haladva. Az informatika és a műszaki tudományok területén is 

szignifikánsak az eltérések, de ezek a legfeljebb érettségivel rendelkezők körében a 

legnépszerűbbek. A jog- és egészségtudományok iránt tanúsított érdeklődés érdemben nem 

tért el egymástól az iskolai végzettség egyes kategóriái mentén.  

A nemek szerint a bölcsészet, a társadalom- és az egészségtudományok inkább a női 

válaszadókat kötik le, míg a műszaki, informatikai tudományok iránt inkább a férfiak 

érdeklődnek. Nem tapaszaltunk különbségeket a jog, a közgazdaságtan és a 

természettudományok területén.  

Az informatika és az egészségtudományok volt az a két terület, ahol szignifikáns különbségek 

jelentkeztek a korosztályi csoportok mentén. Az előbbi a fiatalokat, az utóbbi az idősebbeket 

65,6 

63,6 

35,5 

35 

28,2 

23,3 

19,5 

18,2 

34,4 

36,4 

64,5 

65 

71,8 

76,7 

80,5 

81,8 

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

természettudományok

egészségügy, orvostudomány

műszaki tudományok

 informatika

közgazdaságtan, gazdaságtudomány

társadalomtudományok

bölcsészet

jogtudomány

Érdekli

Nem érdekli



48 

érdekli inkább. Az egyes tudományterületek iránt mutatott érdeklődésben a település típusa 

szerint nem tapasztaltunk eltéréseket.  

Az adatok lényegében megegyeznek az egy évtizeddel ezelőtti felmérésünk eredményeivel. 

Akkor a természet- és társadalomtudományokat különböztettük meg, előbbieket 52%, 

utóbbiakat 15% tartotta érdekesnek. Ha a jelen adatokat összegezve tekintjük, akkor a 

közgazdaságtannak köszönhetően 20% felett átlagolható az érdeklődés a humán területek 

iránt, így az 50% körüli érték megmaradt a természettudományoknál. 

 

d. Milyen csatornákon szerzi be az információkat, ezeket mennyire tartja 

megbízhatónak? 

A felsőoktatás világba való beágyazottságát vagy annak hiányát mutatja, hogy kinek hány 

olyan ismerőse van, akivel havonta találkozik, beszélget, és aki diplomás, egyetemista, 

főiskolás vagy egyetemi, főiskolai dolgozó. A válaszadók havonta átlagosan hat diplomással 

(6,13), négy felsőoktatásban tanulóval (4,56) és egy egyetemi vagy főiskolai oktatóval (1,02) 

tartanak kapcsolatot. A magasabb iskolai végzettségűeknek, a nagyobb településeken 

élőknek és a fiatalabbaknak több diplomás, felsőoktatásba járó vagy ott tanító ismerősük 

van. 

A medializált korban legalább ilyen lényeges a használt médiacsatornák információs ereje. 

Ezek közül messze a televízió volt a legnépszerűbb válaszkategória. Jóval lemaradva, de közel 

azonos arányban támaszkodnak a válaszadók a rádióra, informális kapcsolatokra, 

tudományos csatornákra, az internetes portálokra és napilapokra. A többi lehetséges 

információs bázist a megkérdezetteknek legfeljebb ötöde használja. A televízió - mint 

kategória - túlsúlya fakadhat a kérdés megfogalmazásának formájából is, hiszen ha valaki az 

általános használatot és nem az adott területre vonatkozó, célzott felhasználást értette a 

megfogalmazás alatt, feltehetően akkor is bejelölte a kategóriát.  
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11. táblázat  
Melyek az információszerzés forrásai? 

(N=1430, lakossági) 

  Használja, innen értesül Nem 
használja 

televíziós műsorok 91,8 8,2 

rádiós műsorok 49,6 50,4 

barátok, ismerősök 48,3 51,7 

tudományos televíziós csatornák 47,9 52,1 

internetes portálok (index, origo stb.) 45,2 54,8 

napilapok 44,5 55,5 

közösségi oldalak 19,7 80,3 

iskola vagy munkahely 18,3 81,7 

tudományos ismeretterjesztő újságok 17,3 82,7 

szakmai honlapok 15,3 84,7 

tudományos ismereterjesztő rendezvények 8,4 91,6 

tanfolyamok 5,7 94,3 

egyházi összejövetelek 2,8 97,2 

 

Nem meglepő módon az információs csatornák használatában szignifikáns különbségek 

mutatkoznak a korosztályok mentén. A tudományos, ismeretterjesztő hírforrások és az 

informális, baráti/ismerősi körök használatán kívül más-más forrás igénybevétele jellemzi az 

egyes korosztályokat. A „klasszikus csatornák” (tv, rádió, napilapok) alkalmazása az idősebb 

korosztályok felé haladva növekszik, míg az internethez kötődő felületeket (hírportálok, 

közösségi oldalak, szakmai honlapok) és a munkahelyet, iskolát – mint információs bázist - 

inkább a fiatalok veszik igénybe. A különböző rendezvényekhez köthető (tanfolyam, előadás) 

tájékozódás a legfiatalabb és a középkorú válaszadókat jellemezte leginkább, ez feltehetően 

az időbeli mobilitással hozható összefüggésbe. A vallásgyakorlás magasabb arányának 

megfelelően az idősebbek egyházi összejövetelekre nagyobb arányban támaszkodnak mint 

információs bázisra.   

Az iskolai végzettség mentén jelentős különbségek figyelhetők meg az internet alapú 

felületek használatában. A legfeljebb 8 osztályt végzett válaszadóknak mindössze 17%-a 

tájékozódik hírportálokról, ez a csoport a felsőfokú végzettségűek körében 70%-ot tesz ki. A 

tv esetén ellentétes, de kisebb mértékű különbségeket tapasztaltunk. A tudományos, 

ismeretterjesztő és szakmai fórumokat ugyancsak magasabb arányban veszik igénybe az 
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iskolázottabb válaszadók. Meglepő módon az informális csatornák igénybevétele lényegesen 

alacsonyabb a kevésbé képzett válaszadók között.  

A nemek szerint jelentős különbségek nem mutatkoztak a hírforrások igénybevétele 

kapcsán. A lakóhely kategóriái szerint a tv, a rádió használata kevésbé jellemzi a nagyobb 

városok és Budapest lakosságát, szemben az internetes hírportálokkal, a szakmai 

honlapokkal, a tudományos/ismeretterjesztő újságokkal. Meglepő módon a baráti, ismerősi 

kapcsolatok használata ugyancsak a városokban mutat magasabb arányokat.  

Az információs csatornák megbízhatósága szempontjából az ötfokú skálán a tudományos, 

ismeretterjesztő csatornák, újságok, rendezvények és maga a televízió magas átlagot ért el. A 

közösségi oldalakban és az egyházi közösségekben bíznak meg ebből a szempontból a 

legkevésbé a válaszadók.  

Az információs hírforrások közül csak az internetes hírportálok, közösségi oldalak és a 

baráti/ismerősi közösségek esetében nem mutatkozott különbség az iskolai végzettség 

mentén. Egyébként általános mintaként elmondható, hogy minden felsorolt információs 

forrásban nő a bizalom indexe az alacsonyabb iskolai végzettség felé haladva, kivéve a 

szakmai és tudományos fórumokat, melyeket a legfelső és a legalsó iskolázottsági 

kategóriában tartanak leginkább megbízhatónak.  

A nők és férfiak között kicsik a különbségek ebben a kérdésben, közel azonos mértékben 

bíznak meg az egyes forrásokban, a női válaszadók minden terület iránt több bizalmat 

tanúsítanak. Az eltérés szignifikánsnak mutatkozott a közösségi oldalak, a 

tudományos/ismeretterjesztő újságok, a munkahely és az egyházi közösségek esetében.  

Nem tapasztaltunk generációk közötti különbségeket a tudományos, szakmai és munkahelyi 

forrásokba vetett bizalom mentén. Eltérő vélemények rajzolódnak ki ugyanakkor a klasszikus 

média eszközei és az internetes információs források között. Az előbbivel kapcsolatban a 

fiatalabb, az utóbbival szemben az idősebb generáció kritikus inkább, bár a két szélső 

korcsoport között az átlagok ingadoznak. Az informális, baráti és ismerősi kapcsolatokban a 

legidősebb és a legfiatalabb generáció bízik meg leginkább. A lakóhely alapján nem 

mutatkozik különbség a bizalom szintjében az internetes források kapcsán. A klasszikus 

médiaeszközökben (tv, rádió, napilap) és az informális és munkahelyi csatornákban kevésbé 

bíznak meg a városi válaszadók, legkevésbé a budapestiek.  

Visszatekintve az egy évtizeddel ezelőtti felmérésekre, egyetlen, ám igen markáns 

különbséget fedezhetünk fel: az internetes források fontossága jelentősen megnőtt. Míg a 
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2002-es felmérésben a megkérdezettek 11,8%-a jelölte meg az internetet, addig a jelen 

kutatásban az internetet hírforrásként használók aránya 45,2%. 

 

e. A tudás intézményeinek és képviselőinek társadalmi percepciója 

A tudás tekintélye közvetlenül megragadható intézményei tekintélyével is. Idősoros 

összehasonlításban azt látjuk, hogy az 1-4 osztatú skálán a tudásintézmények igen előkelő 

helyen szerepelnek. A hét évvel korábbi felméréshez képest több intézmény esetében kisebb 

elmozdulás tapasztalható, ezek kevéssé szignifikánsak, azonban 2013-ban kizárólag a két 

tudásintézmény, az MTA és az egyetemek kerültek a bizalmi index legfelső kvadránsába.  

12. táblázat  
Bizalmi index 2006-ban (N=1194) és 2013-ban 

(N=1480) lakossági válaszok alapján 

 2006 2013 2006 2013 2006 2013 

 összes összes 18-29 év 18-29 év diplomás diplomás 

MTA 3,09 3,09 3,06 3,19 3,14 3,2 

alkotmánybír. 2,97 2,74 2,88 2,61 3,01 2,8 

közt-i elnök 2,82 2,67 2,76 2,36 2,79 2,68 

helyi önkorm. 2,76 2,71 2,63 2,44 2,73 2,7 

bíróságok 2,66 2,65 2,6 2,61 2,71 2,66 

rendőrség 2,6 2,63 2,42 2,54 2,54 2,65 

hadsereg 2,53 2,6 2,47 2,57 2,47 2,58 

ker-i bankok 2,34 2,03 2,31 2,1 2,36 2,04 

napilapok 2,39 2,22 2,27 2,13 2,31 2,15 

egyházak 2,4 2,51 2,23 2,28 2,33 2,44 

parlament 2,21 2,21 2,05 2,05 2,26 2,22 

biztosítók  2,11 2,04 2,08 2,1 2,21 2,03 

szakszervezet 2,06 2,06 2,05 1,99 2,15 2,1 

kormány 2,07 2,18 1,89 2 2,17 2,19 

pol-i pártok 2,02 1,9 1,91 1,76 2,02 1,76 
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13. táblázat  
Bizalmi index 2004-ben (N=1250), 2006-ban (N=1194) és 2013-ban 

(N=1480) lakossági válaszok alapján 

 2004 2006 2013 

MTA 3,43 3,09 3,09 

egyetemek NA NA 3,13 

alkotmánybíróság 3,08 2,97 2,74 

Európai Bizottság NA 2,86 NA 

köztársasági elnök 2,98 2,82 2,67 

ügyészségek NA 2,79 NA 

Magyar Nemzeti Bank NA 2,79 NA 

helyi önkormányzat 2,81 2,76 2,71 

Magyar Televízió (2013: közszolgálati média) 2,82 2,67 2,38 

bíróságok 2,78 2,66 2,65 

Magyar Rádió (2013: közszolgálati média) 2,89 2,64 2,38 

rendőrség 2,67 2,6 2,63 

hadsereg 2,58 2,53 2,6 

egyházak 2,49 2,4 2,51 

napilapok 2,59 2,39 2,22 

kereskedelmi média NA NA 2,24 

kereskedelmi bankok 2,44 2,34 2,03 

parlament 2,34 2,21 2,21 

biztosító társaságok 2,1 2,11 2,04 

kormány 2,32 2,07 2,18 

szakszervezet 2,01 2,06 2,06 

politikai pártok 1,9 2,02 1,9 

 

Összehasonlítva iskolázottsági bontásban a válaszolók profilját, azt tapasztaljuk, hogy a két 

intézmény, amely a legnagyobb bizalomnak örvend, az iskolai végzettség növekedésével még 

inkább elfogadottá válik a válaszadók által. Míg a felsőfokú végzettségűek az MTA-t 3,2-re 

értékelték a négyfokú skálán, addig a maximum nyolc általános végzettségűek mindössze 

2,96-ra. Hasonló a helyzet az egyetemek esetében, de az alkotmánybírókba vetett bizalom 

esetén is két tized az eltérés az iskolai végzettség két végpontja között.  
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17. ábra  
Bizalmi index iskolázottság mentén, 2013 

(N=1480, lakossági) 

 

Életkor szerinti bontásban a legidősebb korosztály eredményei térnek el az átlagtól több 

intézmény esetében is. Az önkormányzatokban ők bíznak a leginkább (bár ez még így is 

csupán 2,92-es érték), valamint az egyház intézményében is jobban bíznak a többi 

korcsoporthoz képest (2,89). Az egyház kapcsán tendencia is megfigyelhető; úgy tűnik, hogy 

az idősebbek inkább bizalommal fogadják azt, mint a fiatalok. A hadseregben is a 

legidősebbek között a legmagasabb a bizalmi átlag (2,69). Érdekes, hogy a 

biztosítótársaságokban a fiatalok és az idősebbek hasonló mértékben bíznak meg (2,1). A 

fiatalok néhány kivételt leszámítva az utolsó helyen járnak a bizalmukat tekintve, egyedül a 

bankok esetében és a kereskedelmi média kapcsán vannak a középmezőnyben. Ugyanakkor 

két esetben élen járnak bizalmukat tekintve, hiszen az MTA és az egyetemek kapcsán az ő 

csoportjukban a legmagasabb az átlagos bizalmi pontszám (3,19 és 3,1). 
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18. ábra  
Bizalmi index életkor mentén, 2013 

(N=1480, lakossági) 

 

 

A 2006 és 2013 közötti adatok összevetésekor azt látjuk, hogy a teljes lakosságot tekintve az 

átlagos bizalom a legtöbb esetben csökkent, ugyanakkor néhány kisebb kiugrás figyelhető 

meg az egyház és a kormány kapcsán. Jelentős csökkenés látható a bankokba vetett bizalom 

kapcsán, amelyet feltehetően a devizahitellel rendelkezők jelenlegi kedvezőtlen helyzete 

okoz. Szintén csökkenő bizalom figyelhető meg a politikai pártokat illetően. Egy nagyobb 

eltérés látható a 2013-ban készült adatfelvétel alapján a 18-29 évesek között, amely a 

köztársasági elnök iránti bizalom csökkenését mutatja a 2006-os adatokhoz képest, 

ugyanakkor a 2013-as teljes lakossági minta és a diplomások csoportjához képest is nagy az 

eltérés. 
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19. ábra  
Bizalmi index 2006-ban (N=1194) és 2013-ban (N=1480) 

 

Az egyes foglalkozások képviselői iránti tisztelet is fontos adalék a tudás-érték társadalmi 

percepciójához. Itt módunk van az egy évtizeddel ezelőtti adatokkal összevetni az 

eredményt. A két vizsgálat egyaránt reprezentatív mintán zajlott, azzal a különbséggel, hogy 

2013-ban 1500-as elemszámmal dolgoztunk, míg 2002-ben 1200 fővel, valamint 2013-ban a 

kutatás sajátosságai miatt felvettük a listába az „egyetemi professzor” kategóriát is.) 

Az adatok az egyes szakmák iránti tisztelet stabilitását mutatják: a sportolók és üzletemberek 

megítélésének számottevő javulása, valamint a lelkészek meglepően nagyarányú, az 

üzletemberek, bírók és tudósok szintén jelentős romlása tűnik fel. 

  

MTA
alkot
mán
ybír.

közt-
i

elnö
k

helyi
önko
rm.

bírós
ágok

rend
őrség

hads
ereg

ker-i
bank

ok

napil
apok

egyh
ázak

parla
ment

bizto
sítók

szaks
zerve

zet

korm
ány

pol-i
párto

k

2006 összes 3,09 2,97 2,82 2,76 2,66 2,6 2,53 2,34 2,39 2,4 2,21 2,11 2,06 2,07 2,02

2013 összes 3,09 2,74 2,67 2,71 2,65 2,63 2,6 2,03 2,22 2,51 2,21 2,04 2,06 2,18 1,9

2006 18-29 év 3,06 2,88 2,76 2,63 2,6 2,42 2,47 2,31 2,27 2,23 2,05 2,08 2,05 1,89 1,91

2013 18-29 3,19 2,61 2,36 2,44 2,61 2,54 2,57 2,1 2,13 2,28 2,05 2,1 1,99 2 1,76

2006 diplomás 3,14 3,01 2,79 2,73 2,71 2,54 2,47 2,36 2,31 2,33 2,26 2,21 2,15 2,17 2,02

2013 diplomás 3,2 2,8 2,68 2,7 2,66 2,65 2,58 2,04 2,15 2,44 2,22 2,03 2,1 2,19 1,76

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3



56 

14. táblázat  
Foglalkozások presztízse 2002-ben (N=1197, lakossági) és 2013-ban (N=1452, lakossági) és a két 

időpont közötti változás  „Mely foglalkozások képviselőit tiszteli Ön leginkább? Kérjük, válasszon 
hármat a kártyán látható foglalkozások közül.” (a válaszadók hány százaléka jelölte meg első vagy 

második vagy harmadik helyen az adott foglalkozást, %) 

 2013 2002 változás 

orvos 78,5 75,1 3,4 

tudós 49,6 59,1 -9,5 

mérnök 33,3 27,8 5,5 

pedagógus 31,9 25,8 6,1 

egyetemi professzor 23,4 n.a.  n.a. 

sportoló 19,5 12,5 7 

művész 17,5 18,6 -1,1 

ügyvéd 14,9 15,1 -0,2 

bíró 10,4 15,6 -5,2 

lelkész 9,5 26 -16,5 

üzletember 7,9 3,5 4,4 

politikus 2,4 3,2 -0,8 

újságíró 1,1 4,3 -3,2 

 

A két adatfelvétel közötti eltérést vizsgálva azt látjuk, a sportolók és a pedagógusok 

pozitív megítélése nőtt. Rosszabbodott ugyanakkor a lelkészek és a bírók helyzete a 

2002-es adatokhoz képest, valamint a tudósok pozitív megítélése valamelyest csökkent. 

A többi foglalkozás stabil trendet mutat az elmúlt évtizedben. 
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20. ábra  
Foglalkozások presztízse 2002-ben (N=1197) és 2013-ban (N=1452) „Mely 

foglalkozások képviselőit tiszteli Ön leginkább?” 
 

 

 

A tudósok esetében az eltérés magyarázható az egyetemi professzorok kategóriájának 

bekerülésével, a lelkészek azonban nehezen megmagyarázható presztízsveszteséget 

látszanak elszenvedni. A tudás-érték szempontjából a közvetlenül oktatással és tudománnyal 

asszociált három hivatás előkelő pozíciója tekintélyt jelez, ami az MTA és az egyetemek 

ugyancsak magas bizalmi indexével együtt a tudás társadalmi tekintélyének stabilitását 

mutatja. Annyira erős ez a tekintély, hogy még azok körében is hat, akik amúgy nem 

érdeklődnek a tudomány iránt. Körükben a tudósok és a pedagógusok még jobban 

megbecsültek, mint a tudomány iránt érdeklődőknél, míg például az orvosok tekintélye 

kisebb. 

A kérdést vizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a tudományok iránt érdeklődők, illetve az 

iránt nem érdeklődők véleménye között milyen eltérés és egyezés mutatkozik. A két csoport 

között már a legnagyobb presztízzsel rendelkező orvosok esetében is eltérés mutatkozik. Bár 

az első helyük megmarad, a tudomány iránt érdeklődők mind 2002-ben, mind 2013-ban 

kisebb arányban jelölték meg őket, mint azok a válaszadók, akik érdeklődnek a tudomány 

iránt. A második helyen álló tudósok esetében még szembetűnőbb a különbség, hiszen míg 

2002-ben 17,7%-kal volt a második helyen azok között, akiket érdekel a tudomány, és 21,8% 

azok esetében, akiket nem érdekel a tudomány, ez a két érték 2013-ra távolabb került 

orvos tudós
mérn

ök
bíró

sport
oló

művé
sz

ügyvé
d

egyet
emi

profe
sszor

üzlete
mber

politi
kus

pedag
ógus

lelkés
z

újságí
ró

2013 Összesen 78,5 49,6 33,3 10,4 19,5 17,5 14,9 23,4 7,9 2,4 31,9 9,5 1,1

2002 Összesen 75,1 59,1 27,8 15,6 12,5 18,6 15,1 0 3,5 3,2 25,8 26 4,3

1,7

11,7

21,7

31,7

41,7

51,7

61,7

71,7

81,7

91,7



58 

egymástól. A tudomány iránt érdeklődők 10,3 %-a nevezte csak meg a tudósokat 2013-ban, 

míg a tudomány iránt önbevallásuk alapján nem érdeklődők 21,2%-a. Úgy tűnik tehát, hogy a 

tudományos érdeklődésűek 7%-a átpártolt más foglalkozások megbecsülésére. Az egyetemi 

professzorok lehet az egyik csoport, akik a 2002-es adatbázisban nem szerepeltek, a 2013-

asban viszont középmezőnybe kerültek a pedagógusok után. Míg a tudósokat inkább azok 

tisztelik, akik nem érdeklődnek egyébként a tudományok iránt, addig az egyetemi 

professzorok esetében fordított a helyzet. A bontás alapján nagyobb eltérést mutató 

foglalkozások között jelennek még meg a sportolók és a művészek, akik mindkét évben 

nagyobb tiszteletnek örvendtek azok körében, akik magukról azt nyilatkozták, hogy a 

tudomány őket nem érdekli. 

21. ábra  
Tudomány iránti érdeklődés 2002-ben (N=1196, lakossági) és 2013-ban (N=1452, lakossági) 
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3. Felsőoktatás és tudomány társadalmi teljesítményének megítélése 

 

A felsőoktatás társadalmi percepciójára közvetlenül rákérdezett felmérésünk a lakosság 

teljes mintáján, mégpedig összegyűjtve és véleményeztetve a közbeszédben a 

felsőoktatásról leggyakrabban elhangzó állításokat. A kapott válaszokat együtt szemlélve azt 

láthatjuk, hogy a legmagasabb átlagos egyetértést kapott állítások többségükben 

kifejezetten kritikusak a felsőoktatással szemben: hangoztatják a magas diplomás 

munkanélküliség és a túlképzettség téves képzetét, ragaszkodnak az állami képzésben töltött 

idő itthoni ledolgozásához, a továbbtanulási motivációk között a kétkezi munkától való 

menekülést azonosítják – viszont támogatják a diplomások magasabb kereseti igényeit. 

Pozitív elemként a magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének elismerését és az 

állami ráfordítások túlzott voltának elutasítását említhetjük. 

Mivel ez a kérdéssor lényegében összefoglalja a felsőoktatás percepciójának legfontosabb 

elemeit, itt az áttekintés szándékával mutatjuk be együtt az átlageredményeket – 

tanulmányunk további pontjain részletesebben is elemezzük az egyes témaköröket. 
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22. ábra  
Mennyire ért azzal egyet, hogy … ( 5:teljesen egyetért – 1:egyáltalán nem ért vele egyet) 

(N=1246, lakossági) 
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(EFOP) 2014-2020 célkitűzéseit és az ennek hátterében álló Horizont 2020 EU-program 

prioritásait. A lakossági vélemények elemzésekor ezért azt is megvizsgáltuk, hogy vajon az 

EFOP megfogalmazott céljai mennyiben találnak társadalmi támogatottságra. 
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a. Mire jó a felsőoktatás a társadalomnak? 

 

A magyar közgondolkodásban az oktatás, különösen a felsőoktatás hagyományosan fontos 

szerepet játszik a nemzeti önkép meghatározása szempontjából. A magyarországi egyetemek 

elismertségét jellemzi az a kérdés, hogy a nemzetközi összevetésekben hogyan értékeli a 

társadalom a felsőoktatás színvonalát, pozícióját a világban, illetve hogy mit gondol a 

felsőoktatás nemzetközi országimázs-építő funkciójáról. 

A történeti hagyomány e tekintetben nem tört meg, hiszen a lakossági mintában a 

megkérdezettek jelentős többsége kifejezetten pozitívan válaszolt ezekre a kérdésekre.  A 

válaszadók 12%-a szerint a magyarországi egyetemek a legjobbak között vannak a világon, és 

további 41%-uk szerint jobbak az átlagnál. 44%-uk szerint a magyar egyetemek átlagos 

színvonalúak. A megkérdezetteknek csupán 3%-a állítja, hogy rosszabbak az átlagnál. Más 

oldalról fogalmazva: az egyetemeink minőségét a válaszolók döntő többsége egyáltalán nem 

tartja rosszabbnak a nyugati versenytársakénál, a válaszolók bő ötöde van csak negatívabb 

állásponton. A téma fontosságát mutatja az is, hogy a semleges válaszok aránya itt az egyik 

legkisebb, vagyis kifejezetten mozgósító erejű a téma – többségében pozitív elköteleződést 

mutatva a magyar felsőoktatás értékei mellett. 

23. ábra  
A magyarországi egyetemek minősége, az ott szerzett tudás gyengébb, mint a nyugat-

európai egyetemeké 
(N=1423, lakossági) 
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Az EFOP céljai között hangsúlyosan szerepel „egy olyan európai és világviszonylatban 

versenyképes felsőoktatás megvalósítása, mely nemcsak a magyar fiatalokat serkenti a hazai 

továbbtanulásra, hanem ide vonzza a külföldi hallgatókat és oktatókat is.” A fentebbi 

vélemények alapján ez az igény része a felsőoktatásról alkotott társadalmi képnek, ráadásul 

már elve adottnak veszi a színvonalbéli versenyképességet. 

Nem meglepő ezek után, hogy majd’ négyszer annyian gondolják a magyar felsőoktatást az 

ország hírneve számára értékhordozó tényezőnek. Az összes megkérdezett fele 

egyértelműen pozitívan válaszol erre a kérdésre, míg a teljes minta alig 13%-a látja erre 

alkalmatlannak. 

24. ábra  

Magyarország hírnevét a felsőoktatás javítja a világban 

(N=1454, lakossági) 

 

 

Ez a pozitív kép a korcsoportok bontásában nem mutat különösebb eltérést, csupán a 

legidősebbek és a legfiatalabbak között akad tíz százalékos eltérés azok között, akik 

kifejezetten jónak tartják a hazai egyetemeket a nyugat-európaiakkal szemben, és úgy tűnik, 

ebben az idősebbeknek van szilárdabb véleményük, míg a fiatalabb, 18-29 év közötti 

korosztály harmada semlegesen viszonyult a kérdéshez. 
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25. ábra  
A magyarországi egyetemek minősége, az ott szerzett tudás gyengébb, mint a nyugat-

európai egyetemeké 
(N=1425, lakossági) 

 

Az iskolai végzettséget tekintve már szignifikáns eltérések mutatkoznak (p=0,000), és 
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szélső iskolai csoport mentén. Úgy tűnik, hogy akiknek volt alkalmuk megtapasztalni a hazai 

felsőoktatás minőségét, egyértelműen elégedettek vele, hiszen kétharmaduk így 

nyilatkozott, és mindössze 17% véli úgy, hogy gyengébben teljesítenek a haza egyetemek. 
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26. ábra  
A magyarországi egyetemek minősége, az ott szerzett tudás gyengébb, mint a nyugat-

európai egyetemeké 
(N=1432, lakossági) 
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27. ábra  
Magyarország hírnevét a felsőoktatás javítja a világban 

(N=1403, lakossági) 

 

 

A felsőoktatás mint gazdasági tényező megítélése komoly változást mutat. A korábbi 
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28. ábra  
Mennyire ért egyet azzal, hogy… 

N=1420, lakossági 

 

 

Mivel a felsőoktatási tematika az elmúlt időszakban nyilvános társadalmi konfliktus 

formájában merült fel a közvélemény előtt, a percepció szempontjából ennek megítélése is 

érdekes. Az egyetemisták megmozdulásait rokonszenvvel figyeli a lakosság többsége, 

legalábbis többen vannak, akik pozitívan ítélik meg, mint akik elutasítják. Ugyanakkor, s ez 

újra csak a vélekedések médiavezéreltségéről (s nagy valószínűséggel a politikai-ideológiai 

kötődésekből eredő inkonzisztenciájáról) tanúskodik, eközben a leginkább látványos 

hallgatói követeléssel, az úgynevezett „röghöz kötéssel” kapcsolatban kifejezetten a diákok 

ellenében homogén a közvélemény. 

29. ábra  
Egyetemisták megmozdulásairól alkotott lakossági vélemény 

(N=1427, lakossági) 
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Az életkorok kapcsán azt látjuk, hogy a diáktüntetések egyik legfontosabb követelésével (az 

ún. „röghöz kötés” eltörlése), a 46-55 év közötti korosztály ért egyet a legkevésbé, közülük 

66,3 % véli úgy, hogy az állami képzésben szerzett diploma után itthon kellene dolgoznia a 

fiataloknak, ugyanakkor az érintett korosztály (18-29 év közöttiek több mint fele (55%) 

szintén ezt gondolja. A diáktüntetések elfogadottsága 30-38% között mozog az egyes 

korcsoportokban, legkisebb arányban a 18-29 évesek gondolják úgy, hogy ezek az egyetemi 

élet természetes velejárói. 

30. ábra  
Egyetemisták megmozdulásairól alkotott lakossági vélemény az életkorok szerint, % 

N=1427, lakossági 
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végzettségűek 28%-a, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 44,3%-a nem ért egyet 

azzal az állítással, hogy az egyetemisták sokat tüntetnek és inkább tanulniuk kéne. 

31. ábra  
Egyetemisták megmozdulásairól alkotott lakossági vélemény az iskolai végzettség szerint, 

százalékosan 
(N=1427, lakossági) 
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millió), szociális támogatások (13,87 millió), felsőoktatás (13,7 millió) rendőrség-

közbiztonság (11,87 millió). A felsőoktatásra és a közoktatásra a magasabb iskolai 

végzettségűek, a fiatalabbak és a nagyobb településeken élők költenének nagyobb 

összegeket. 

 

28 

31,1 

40,9 

37,6 

30,9 

31,5 

37,8 

32,2 

30,1 

44,3 

29,4 

26,2 

13 

20,2 

66,8 

14,1 

24,8 

61,1 

8,4 

28 

63,6 

17,9 

24,9 

57,2 

31,1 

31,1 

37,8 

29,2 

34,7 

36,1 

21 

44,8 

34,3 

31,6 

33,7 

34,8 

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

Inkább nem ért egyet

 Egyet is ért meg nem is

Inkább egyetért

Inkább nem ért egyet

 Egyet is ért meg nem is

Inkább egyetért

Inkább nem ért egyet

 Egyet is ért meg nem is

Inkább egyetért

Inkább nem ért egyet

 Egyet is ért meg nem is

Inkább egyetért

m
ax

 8
 á

lt
al

án
o

s
sz

ak
m

a
ér

et
ts

é
gi

 f
e

ls
ő

fo
kú

Az egyetemisták túl sokat
tüntetnek, vitatkoznak, inkább
tanulniuk kellene

Aki diplomát szerzett állami
finanszírozással, annak legyen
kötelező  ugyanannyi vagy
hosszabb  ideig Magyarországon
dolgozni

A diáktüntetések természetes
velejárói az egyetemi életnek



69 

b. Mire jó a felsőoktatás a helyi társadalomnak? 

 

A felsőoktatási intézmények nemzetközi és országos szerepe mellett jelenlétük a mindennapi 

életkeretként szolgáló térségekben véleményalakító tényező. Az erről való informáltságot 

nyilván eleve befolyásolja, hogy milyen saját élményük van az ott lakóknak. A válaszadók 

74%-a állította, hogy van a településén vagy annak könnyen elérhető közelségében 

felsőoktatási intézmény. Akiknek van a közelében, azoknak 19%-a említette, hogy nincs 

semmilyen információja az intézményről, 17%-uk említette, hogy nincs semmilyen 

kapcsolata az intézménnyel, és nem is érdekli a tevékenységük. A válaszadók több mint 

felének volt valamilyen kapcsolata az intézménnyel. Legtöbben, 25%-nyian említették, hogy 

voltak már az intézmény rendezvényén. A válaszadók 19%-a említette, hogy volt már ott 

épületlátogatáson, 5%-uk valamilyen tanfolyam, szakképzés keretén belül tanult az 

intézményben, 12%-uk pedig a felsőoktatásban tanult. A válaszadók 4%-a állította, hogy 

igénybe vette az intézmény szaktudását, szakértői munkáját. Összességében tehát nem 

jelentős arányú a felsőoktatási intézmények mint regionális tényezők számontartottsága, s a 

valós jelenlét a mindennapi életben még szerényebb ennél. A válaszok településszerkezeti 

megoszlása is mutatja, hogy meglehetősen polarizált a felsőoktatás létének érzékelése. A 

kisebb településen élő lakosság tanult valamilyen képzésben felsőoktatási intézményben, ez 

mindössze 5,2% a szakképzést és egyetemi vagy főiskolai képzést összevetve. Ezzel szemben 

a felsőoktatási intézményben járók 9,6%-a városban él, és a megyeszékhelyen további 

12,1%. A fővárosban élők jelentősen hányadot tesznek ki a felsőoktatásban tanulókból, ez 

14,8 %-ot jelent. A szakképzésben tanulók 1,8%-a kisebb településről származik, 3,7%-uk 

városból és a megyeszékhelyről, valamint fővárosból származók aránya is hasonló (4,3 % és 

3,3%).  A felsőoktatási intézmény által szervezett épületlátogatáson részt vevők nagyobb 

része megyeszékhelyről érkezett, úgy tűnik, ők a leginkább érdekélődők a felsőoktatás világa 

iránt. Őket követik a városokból érkezők, majd a budapestiek és a kisebb településen élők. 

Utóbbi két településtípus között mindössze egy százalék különbség mutatkozik, úgy tűnik, a 

fővárosiak és a községben élők kevésbé nyitottak az épületlátogatásokra. A rendezvények 

látogatása közel azonos arányokban oszlik meg az egyes településtípuson élők között. 
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32. ábra  
Lakosság tapasztalata a felsőoktatási intézményekről 

(N=1103, lakossági) 

 

 

A regionális felzárkóztatás szempontjából tehát a felsőoktatási intézmények pozíciója a 

közvéleményben nem kiemelten erős. Pedig a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

területi hátrányokkal foglalkozó része megállapítja, hogy „a társadalmi-gazdasági problémák 

területi koncentrálódásának kezeléséhez szakterületeken átívelő, átfogó megközelítésű 

programokra van szükség.” Ez a célkitűzés támogatja azokat az infrastrukturális 

beruházásokat, amelyek lehetővé teszik „a hiányzó szolgáltatásokhoz, folyamatos szakmai 

jelenléthez, helyi szereplők bevonásához, motiválásához, a helyi esélyegyenlőségi programok 

végrehajtásához szükséges eszközök beszerzését, épületek felújítását, bővítését, 

funkcióváltását; információs hozzáférési lehetőségek biztosítását.” Mint azt láttuk, ez a 

lakossági véleményekben elsősorban az egészségügyi és gazdasági infrastruktúrát jelenti, 

amihez képest a felsőoktatás hátrébb sorolt igény. Ugyanakkor, szemben az EFOP 
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célkitűzéseivel, a felsőoktatási intézmények maguk sincsenek olyan módon jelen a térségek, 

különösen a hátrányos helyzetű térségek életében, ami akár a szolgáltatásokkal, akár a 

felzárkóztatással kapcsolatos lehetőségeiket kellőképpen tudatosítaná. 

Ezt érdemes összevetni a magyar felsőoktatás egyenlőtlen térszerkezetével: az intézményi 

kapacitások több mint fele azt a fővárosi vonzáskörzetet éri el, ahol a lakosságnak csupán 

közel harmada él. A vidéki nagy egyetemek lakossági háttere az elérhető kistérséggel 

számolva  2.650.000 fő, míg valamennyi vidéki intézményt összesítve ez a szám 4 millióra nő. 

Ennek alapján elmondható, hogy a valós kapcsolat több mint 70%-os, tehát a szubjektív 

érzések ennek kapcsán helytállóak. 

Ezzel a lefedettséggel a háttérben értékelhetők a válaszok arra a kérdésre, miszerint milyen 

fontos a válaszadó számára, hogy a lakhelyén, illetve ahhoz elérhető közelségben legyenek 

bizonyos intézmények. Az intézményeket egy ötfokú skálán lehetett értékelni, ahol az 1-es 

azt jelentette, hogy egyáltalán nem fontos az adott intézmény közelsége, az 5-ös pedig, hogy 

nagyon fontos. 

Az intézmények sorrendje az értékskálára adott válaszok átlagai alapján: kórház (4,69), 

középiskola (3,92), bevásárlóközpont (3,64), szociális otthon (3,57), autópálya (3,25), színház 

(3,19), főiskola (3,16), egyetem (3,06), moziterem (2,92), körzeti televízió (2,90). Ebből 

látszik, hogy a lokális identitáshoz és életkörülményekhez csak kisebb mértékben tartozik 

hozzá a felsőoktatás. A magasabb iskolai végzettségűek és a fiatalabbak nagyobb fontosságot 

tulajdonítanak annak, hogy legyen a lakóhelyük közelében főiskola, egyetem.  

Településtípusonként mutatkoznak eltérések az egyes létesítményeket illetően. Míg a 

megyeszékhelyen élők mind a kórház, a középiskola és bevásárlóközpont, valamint főiskola 

szempontjából a legmagasabb átlagos értékelést adták, addig úgy tűnik, a kisebb 

településeken élők számára csak a kórház jelenléte a ténylegesen fontos, illetve második 

helyen a középiskolát jelölték meg. A budapestiek sem becsülték túl az egyes intézmények 

vagy létesítmények fontosságát, amely egyrészt jelentheti azt, hogy annyira természetesen 

kezelik, hogy minden megtalálható a közelben, és így nem is becsülik meg ezeknek a 

jelenlétét. Ugyanakkor a kiábrándultság is okozhatja ezt a mintázatot, előfordulhat, hogy 

többen a fővárost inkább elhagynák, lemondva ezekről a meglévő lehetőségekről. Az oktatás 

mint központi társadalmi szegmens eltérést mutat a közoktatás és a felsőoktatás 

tekintetében. Míg egy középiskolát a kisebb településeken élők (és még a budapestiek is) 

fontosnak tartanak, addig a felsőoktatási intézmények közül kizárólag a megyeszékhelyen 
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élők gondolják azt, hogy fontos lenne a lakóhelyük közelében. A többi esetben a hármas 

középérték köré esnek az átlagok, tehát közepesen fontosak ezek az oktatási intézmények. 

33. ábra  
Mi legyen a közelben? 

(N=1493, lakossági) 
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körzeti televízió (2,80) értékei. Minél magasabb iskolai végzettségű valaki, annál nagyobb 

fontosságot tulajdonít annak, hogy legyen lakóhelye közelében főiskola, egyetem. 

A felsőoktatási intézmények helyi társadalomra, regionális viszonyokra való konkrét hatását 

összefüggéseiben térképeztük fel. A főiskolák és az egyetemek fontosságának az okait 

feltárandó olyan állításokat gyűjtöttünk össze, amelyek arról adnak képet, hogy miért 

érdekes egy nagyobb város vagy egy régió számára, hogy legyen saját egyeteme, főiskolája. 

A fontossági értéksorrendben egyértelműen a presztízsszempont dominál, valamint 

kulturális és a középiskolákra való hatást érzékelik lényegesnek. Közvetlen szolgáltatást, akár 

képzésit, akár tudásbázis jellegűt, egyértelműen kevésbé vennének igénybe, a 

továbbtanulásra, társadalmi mobilitásra való hatását pedig jóval kisebbnek tartják. 

15. táblázat  
Mennyire ért egyet a következő állításokkal? Kérem, egyetértésének mértékét az 5 fokozatú skálán 
fejezze ki. Fontos, hogy minden nagyobb városnak, régiónak legyen egyeteme vagy főiskolája, mert

… (lakosság, n=1493; fiatal felnőttek, n=1395) 

 Lakosság 

(n=1493) 

fiatal 

felnőttek 

(n=1395) 

növeli a település, a régió ismertségét, presztízsét 3,97 3,78 

javítja az általános iskolák, középiskolák színvonalát 3,79 3,59 

így gazdagabb a kulturális élet 3,71 3,6 

a felnőttek be tudnak iratkozni továbbképzésekre 3,67 3,53 

a vállalkozások számára ez szakmai hátteret kínál 3,64 3,44 

így színvonalasabb a közélet 3,64 3,53 

ez segíti, hogy a fiatalok ne költözzenek el 3,63 3,41 

a szegényebb fiatalok könnyebben tudnak továbbtanulni 2,93 2,9 

 

Látható, hogy a fiatal felnőttek nagyon hasonló értékpreferenciákat fogalmaznak meg a 

felsőoktatási intézmények fizikai elérhetőségéről. Jellemzően valamennyi szempontból 

negatívabb a várakozásuk, amit az is magyaráz, hogy – kissé meglepő módon – kevesebb 

közvetlen tapasztalatuk volt felsőoktatási intézménnyel, mint a teljes lakossági mintán 

kérdezetteknek. Bár a közelükben azonos arányban (74%) számolnak be egyetem vagy 



74 

főiskola működéséről, az ilyen helyen lakók 22%-a említette, hogy nincs semmilyen 

információja az intézményről, 28%-uknak pedig nincs semmilyen kapcsolata az 

intézménnyel, és nem is érdekli a tevékenységük. Csak ötödük volt már az intézmény 

rendezvényén, és 16%-a említette, hogy volt már ott épületlátogatáson. Pusztán 5%-uk 

tanult tanfolyamon vagy szakképzésen az intézményben, 3%-uk pedig a felsőoktatási képzést 

folytatott ott. Szakértői munkáért 4%-uk kereste fel az egyetemet, főiskolát. 

Településtípusonként vizsgálva nem mutatkozik nagyobb eltérés az egyes típusokat tekintve, 

ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy itt azok a fiatalok jelennek meg, akik nem jártak 

egyetemre vagy főiskolára, és nem is szándékoznak továbbtanulni (összesen 440 fő). 

Mindegyik kategóriában az egyéb városban lakók voltak a legaktívabbak, és az eredeti 

mintázat sem bomlott fel. A legtöbbjüket nem érdekli, vagy nincs információja a saját 

településén lévő felsőoktatási intézményről. 

34. ábra  
Felsőoktatási tapasztalat 

(N=440, fiatal felnőtt) 
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c. Mire jó a tudomány az országnak? 

A tudományos tevékenység jellegéről ugyancsak egy közvetlen kérdéssorral tártuk fel a 

lakossági véleményeket. 13 olyan állítást fogalmaztunk meg, amelyek a tudományos kutatás 

kapcsán gyakran felmerülnek a sajtóban, a közbeszédben. Az egyetértés illetve egyet nem 

értés (5-től 1-ig terjedő skála) kifejezésével körvonalazódó eredmények alapján jól látható, 

hogy a tudomány továbbra is pozitív értéktartományban van a közvélekedés szerint, s jóval 

kisebb az ebben való ellentmondásosság, mint a felsőoktatás ügyében. A tudományt 

kedvezően értékelő állítások átlagos pontértéke magasabb, mint azoké, amelyek 

kritikusabbak. Az is kiderül az ábrából, hogy nemcsak az átlagok értéke csökken a negatív 

állítások felé haladva, hanem a szórás mértéke is, vagyis a tudománnyal szemben kritikus 

vagy szkeptikus álláspontokról sokkal jobban megoszlanak a vélemények.   

Az iskolai végzettségek mentén vizsgálva a tudománnyal kapcsolatos állításokat azt 

tapasztaljuk, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű válaszadók hajlomosabbak pozitívabb 

képet kialakítani a tudomány értékéről, eredményeiről. Szignifikáns különbségeket a 

válaszok átlagában két kérdéstípusnál figyeltünk meg, a tudomány elvi értékét méltató 

állítások esetében és a negatív véleményeket tükröző mondatokban. A pozitív kérdéseknél a 

felsőfokú iskolai végzettségűek átlaga magasabb volt, mint a másik három kategóriában, míg 

a negatív állítások esetében fordított összefüggést figyelhetünk meg, vagyis a viszonylag 

egységes vélemények mellett a diplomások kevésbé értettek egyet a kritikus állításokkal.  

A női és férfi válaszokban csupán egy kérdés esetén nem volt „összhang”, a nők a férfiaknál 

inkább egyetértettek azzal az állítással, miszerint „Magyarországon nem tudnak érvényesülni 

a legjobb tudósok, ezért külföldre kell menniük dolgozni”.  

A korosztályi csoportok mentén sem látunk különbségeket, egy kérdés kivételével, „A 

tudományos felfedezések között sok teljesen értéktelen, a mindennapokban 

hasznosíthatatlan” állítással a 40 év alatti válaszadók kevésbé értettek egyet.  

Annál jelentősebben a különbségek a települések típusa szerint. Két kérdés kivételével 

minden állítás átlaga szignifikánsan különbözik a település kategóriái mentén. A községekben 

legmagasabb minden állításnak az átlaga, a fővárosi válaszadók kevésbé kritikusak a 

tudománnyal kapcsolatban, mint a másik három településtípusban. 
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35. ábra  
A tudomány megítélése 

(N=1486, lakossági) 

 

A lakosság többsége szerint (67%) Magyarországon a tudósok nem tudnak érvényesülni, 

ezért külföldre kényszerülnek, miközben egyetértenek azzal, hogy a tudományos 

felfedezések hozzájárulnak a világ fejlődéséhez, és az ország hírnevéhez. A minta 63% 

véli úgy, hogy a tudományos felfedezések veszélyesek, ugyanakkor 60% szerint a tudás 

és felfedezés hasznos a társadalom számára és az életszínvonal emelkedésére. Azzal már 

csupán a lakosság 42%-a ért egyet, hogy a tudományos fejlődés megoldhatná a 

gazdasági problémákat. 

Az EFOP kapcsolódása a HORIZONT 2020 uniós programhoz kiemelt gazdasági és társadalmi 

jelentőséget tulajdonít a kutatás és innováció fejlesztésének. A lakossági vélemények szerint 

a magyar közgondolkodás főáramával még mindig találkozik ez a törekvés, vagyis az 

innovációs potenciál növelését a magyar polgárok is fontosnak tartják. Az „alapkutatások 

nemzetközi beágyazottságának növelése a Horizont 2020 projektekben és az európai 

kutatási hálózatokban, programokban való magas arányú részvétel elérésével, s ehhez hazai 
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és európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével” támogatott EFOP-célkitűzés lehet 

ez alapján, az „intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, 

klinikák, egészségügyi kutatóintézetek, kutatókórházak profiljának specializálása és rájuk 

építve a tudásháromszög kiépítése, azaz az oktatás – kutatás – innováció kapcsolódásának 

elősegítése, továbbá a vállalati és felsőoktatási – akadémiai intézményi együttműködések 

támogatása” iránti nyitottság már meghaladja a lakossági kompetenciaszintet. A 

fókuszcsoportos beszélgetések az ilyen irányú felvetéseket nyitottan fogadták, a doktoráltak 

körében végzett felmérés pedig azt mutatja, hogy a PhD fokozattal rendelkezők számára 

természetes ez a fajta kooperáció. 

A „felfedező kutatások feltételrendszerének javítása az intelligens szakosodás mentén” 

EFOP-célkitűzés tartalmazza a szakterületek közti mobilitást, a start-up vállalkozások 

kiterjesztését, a versenyképes tudásközpontok kialakítását. A véleményfeltárás 

összefüggései azt mutatják, hogy a tudományról alkotott, tradicionálisnak mondható kép 

nem feltétlenül mond ellent ennek a törekvésnek, azonban még a doktoráltak között is 

többségben vannak a kiszámítható, költségvetési intézményhez kötődő tudományos pályát 

preferálók. Az alapkutatások fontossága és nélkülözhetetlensége viszont közmegegyezésnek 

örvend a lakossági véleményekben is.  

Ezeket az eredményeket összevetve a tíz évvel korábbi adatokkal, láthatjuk, hogy a 

tudomány megbecsültsége nem csupán intézményeiben és ikonikus szakmáiban, hanem 

a társadalmi-gazdasági jelentőségében sem csökkent. 2006-ban is a válaszadók többsége 

egyetért abban, hogy a tudomány nagyban alkalmas arra, hogy az ország számára komoly 

hírnevet biztosítson, ugyanakkor sokakban él az a félelem, hogy a nemzetközi tudományos 

életben elért sikereknek jó része nem Magyarország számára hasznosul.  

Míg a tudósok külföldi elvándorlásával, illetve a tudományos sikerek külföldi hasznosulásával 

kapcsolatos állítással 2006-ban a megkérdezettek 55%-a egyetértett, ugyanez az arány a 18-

29 éves korosztály körében 65%, ami vélhetően azzal függ össze, hogy a mobilitás, benne a 

hazai kutatói elit elvándorlása sokkal inkább jellemző a fiatalabb korosztályokra, így ennek 

veszélyét vagy valós voltát is jobban érzékelik. A diplomások körében ugyanakkor az összes 

válaszolóhoz képest (59%) nagyobb arányban (65%) találkozunk teljes egyetértéssel abban, 

hogy a magyar tudósok tevékenysége, tudományos eredményei komoly hírnevet 

szerezhetnek az országnak a világban. 
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36. ábra  
A hazai tudomány teljesítménye és az ország megítélése – véleményekkel való egyetértés, 

2006  (átlagértékek, ahol 1-es: egyáltalán nem ért egyet, … 5-ös: teljesen egyetért) 
(N=1200, lakossági 2006) 

 

A 2004-es és 2006-os adatokat összevetve gyakorlatilag nincs különbség annak 

megítélésében, hogy a magyar tudósok hozzájárulnak az ország hírnevének javításához, és 

abban sem változott a megítélés, hogy a legjobb tudósok külföldre mennek, s ebből más 

országok profitálnak. Ugyanakkor némi átrendeződés figyelhető meg a másik két válasz 

esetében: 2006-ban jóval többen azonosultak azzal a némiképp pesszimista véleménnyel, 

hogy a tudományos eredmények nem járulnak hozzá az ország hírnevének gyarapításához. 

Míg 2004-ben inkább más lehetőségekben látták ennek eszközét, 2006-ra már a tudományos 

sikerek országkép-jobbító hatásának nagyobb elutasítottsága jellemző.  
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37. ábra  
Milyen mértékben befolyásolja a hazai tudomány teljesítménye az ország külföldi 

megítélését? 
2004, N=1204 2006, N=1200 (lakossági) 

 

Egy másik összevetésben azt látjuk, hogy a tudományról alkotott vélemény a lakossági és a 

sokkal közvetlenebb tapasztalatokkal, ismeretekkel, mércékkel rendelkező doktori 

végzettségűek almintája esetén a legtöbb kérdésben közelített egymáshoz. A kisebb 

eltéréseket vizsgálva elmondhatjuk, hogy míg a doktori mintában lekérdezettek válaszainak 

átlaga alapján a „Magyarországon a tudósok nehezen érvényesülnek, és ezért szükséges 

külföldre menniük” című kérdés 3,97 értéket kapott az ötfokú skálán, addig ez a lakossági 

minta véleménye alapján 3,41-re lett értékelve, tehát inkább egyetért a kérdéssel mindkét 

alminta, ugyanakkor a doktori végzettséggel rendelkezőknél ez az egyetértés erőteljesebb. 

Különbség található a tudás és a felfedezés értékéről is. Míg a lakosság egésze úgy véli, hogy 

a felfedezés és tudás önmagában is hasznos lehet a társadalom számára, addig a doktori 

alminta válaszai alapján kisebb az egyetértés ezzel az állítással (4,26 és 3,79). A tudomány 

hasznosságáról és az életszínvonalra gyakorolt hatásáról a lakosságnak pozitívabb véleménye 

van, mint a doktori mintának, ugyanakkor a PhD fokozattal rendelkezők a tudományos 

beavatkozásban rejlő veszélyeket komolyabbnak gondolják a lakosság véleményéhez képest. 

A tudományos tevékenység gazdasági hasznával kapcsolatban a doktori mintába kerülők 

inkább úgy vélték, hogy a befektetett anyagi forrás ritkán térül meg, és csak a nagy gazdasági 

vállalatoknak kedvez, amivel a lakosság kevésbé értett egyet.  
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d. Elég jó-e a felsőoktatás a gazdaságnak? 

A diplomások gazdasági szerepéről szóló ellentmondásos véleményeket fentebb ismertettük, 

azonban a lakossági véleményekben a legkomolyabb kritika a diplomás túlképzettek nagy 

számáról szól. Az erről szóló vélekedésük közkeletű szlogen a sajtóban, és ez egyetértésre 

talál a lakossági felmérésben is: 

38. ábra  
Ma sok diplomás olyan munkát végez, amihez nem is lenne szükség diplomára 

(N=1438, lakossági) 

 

 

Erről a témakörről a foglalkoztatókat több szempont felvetésével kérdeztük meg. Arra 

voltunk kíváncsiak, vajon a munkatapasztalataik mennyiben vágnak egybe a lakossági 

közvélekedéssel.  
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16. táblázat  
Hazai intézmények megítélése 

(N=150, foglalkoztatói) 

 Állítás Egyetértés 
átlagos 

mértéke (1-5) 

1. Az élethosszig tartó tanulás üres szlogen, egy idő után már senki 
nem tud visszaülni az iskolapadba. 

2,06 

2. A pályakezdő diplomásoknak megvan a szükséges szakmai 
gyakorlatuk. 

2,52 

3. A pályakezdő diplomások túlképzettek, alacsonyabb szintű 
végzettség is elég lenne az általuk betöltött munkakörökben. 

2,57 

4. A főiskolák, egyetemek a képzési szerkezetüket (pl. szakok, képzési 
szintek) a munkaerő-piaci igények alapján alakítják. 

3,09 

5. A főiskolák, egyetemek a képzésük tartalmát (pl. tantárgyak) a 
munkaerő-piaci igények alapján alakítják. 

3,11 

6. Túl sokan szereznek diplomát a területünkön, nincsen ennyi 
felsőfokú szakemberre szükség. 

3,46 

7. A pályakezdő diplomások elméleti felkészültsége kiemelkedő. 3,58 

8. Nagy a szakadék a felsőoktatás és a munka világa között. 3,71 

9. A pályakezdő diplomások sikeres munkavégzéshez szükséges 
kompetenciáit jelentős mértékben fejleszteni kell a munkába állás 
után. 

3,95 

 

A munkaerőpiaci igények befolyása a felsőoktatásra a válaszadók szerint közepes mértékű, a 

képzési szerkezet igények általi átalakításával 3.09-es mértékben értenek egyet a válaszadók, 

és közel hasonló az egyetértés aránya a képzési tartalmak átalakítását tekintve (3.11). A 

korábban már előkerülő elméleti felkészültség kapcsán a 3.58-as az egyetértés mértéke, bár 

korábban a vállalatvezetők többsége éppen a pályakezdő diplomások szakmai és elméleti 

felkészültségét emelte ki. A gyakorlati tapasztalat megléte a korábbi kérdésekkel 

összhangban alacsony értékelést kapott, a válaszadók 2.52-es mértékben értenek egyet azzal 

az állítással, hogy a diplomások a munkakörhöz szükséges szakmai gyakorlattal 

rendelkeznek. A legnagyobb egyetértést az az állítás kapta meg, mely szerint a munkavégzés 

során a diplomás pályakezdők kompetenciáit jelentős mértékben kell fejleszteni a 

munkavégzés során, ez 3.95-ös értéket kapott, mindössze három fő ellenezte teljesen ezt az 

állítást, a legtöbben négyesre értékelte az egyetértését (43.3%). Közel hasonló mértékű volt 

az egyetértés azzal az állítással, hogy a munka világa és a felsőoktatás között nagy szakadék 
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húzódik, ez 3.71-es értéket kapott, két fő gondolta úgy, hogy ezzel egyáltalán nem ért egyet, 

míg harmincnégy fő (22.7%) teljes mértékben egyetértett az állítással. 

A pályakezdő diplomások túlképzettségét tekintve 2.57-es mértékű az egyetértés, a 

válaszadók közel negyede (22.7%) egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a diplomás 

munkavállalók által betöltött munkakört alacsonyabb végzettséggel is el lehetne végezni. 

Ugyanakkor azzal az állítással, miszerint túl sok a diplomás, és nincs szükség ennyi felsőfokú 

szakemberre, 3.46-os mértékben értenek egyet a vállalatvezetők. A legtöbben a közepes 

értéket jelölték meg (30%), ugyanakkor nagy a szórás az egyes válaszok kapcsán, az egyet 

nem értők aránya 12%, a teljesen egyetértők aránya 18%. 

Az élethosszig tartó tanulás kapcsán a megkérdezettek fele nem ért azzal egyet, hogy ez csak 

üres szlogen lenne (46%), ugyanakkor akad tíz fő, aki teljes mértékben egyetért az állítással. 

Az egyes állítások azt térképezték fel, hogy milyen a kapcsolat a felsőoktatás és a munka 

világa között, valamint milyen felkészültek a felsőoktatási intézményből érkezők, illetve a 

diplomások száma és a betöltendő munkakörök közötti viszonyról szóltak. Ezek alapján 

elmondható a korábban már látott állapot, mely szerint szakmai tudással rendelkeznek a 

pályakezdő diplomások, ugyanakkor azok gyakorlati alkalmazása hiányos, és a diploma 

megszerzése, illetve a munkába állás után szükség van bizonyos kompetenciák fejlesztésére.  

A felsőoktatás és a munka világa között van szakadék, ugyanakkor az intézmények a képzési 

szerkezetüket és a képzés tartalmát néhányak szerint a munkaerőpiaci igényekhez igazítják. 

Azzal többen egyetértettek, hogy túl sok felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő van, 

és nem lenne szükség ennyi diplomás szakemberre bizonyos területeken, ugyanakkor a 

válaszadók kevésbé értenek egyet azzal, hogy alacsonyabb végzettséggel is be lehetne 

tölteni az adott munkakört. A munkába állás utáni, élethosszig tartó tanulással a többség 

egyetért. 

Végül a felsőoktatási intézmények és a munka világa közötti kapcsolatot tudjuk meg a 

következő kérdés alapján, mely során öt válaszkategória közül választhattak a 

vállalatvezetők. 

A legnagyobb arányban azt a választ jelölték meg, hogy rendszeres és eredményes 

munkakapcsolatban állnak felsőoktatási intézménnyel, ez a megkérdezettek 40%-át jelenti. A 

vállalatvezetők 27%-a esetenkénti kapcsolatról számolt be, összesen tehát a válaszadók 

háromnegyede tart kapcsolatot egyetemmel vagy főiskolával. További 14% állítja, hogy 

intézményesített kapcsolatot nem tart fenn, de informális kapcsolatban áll a vállalat és 



83 

valamely felsőoktatási intézmény. Néhány fő (5%) számolt be arról, hogy a kapcsolat 

kialakítása hasznos lenne a vállalat számára, de azt nem sikerült kialakítani. Végül 14% 

mondta, hogy nincs kapcsolatuk semmilyen felsőoktatási intézménnyel, és nem is tartják 

fontosnak annak kialakítását. 

39. ábra  
Vállalat és intézmény kapcsolata 

(N=150, foglalkoztatói) 

 

Az egyes vállalatokról a méretük szerint elmondható, hogy a nagyvállalatoknál a 

legjellemzőbb a rendszeres és hatékony együttműködés a felsőoktatási intézményekkel, és 

ők vannak a legkevesebben, akik azt gondolják, hogy ez az együttműködés nem fontos a 

vállalatuk számára. Az eseti kapcsolatok a közepes méretű vállalatokra jellemzőbbek inkább, 

míg a kisebb vállalatok közül hasonló arányban vannak olyanok, akik rendszeres vagy eseti 

kapcsolatban állnak felsőfokú intézményekkel. Az informális kapcsolat megléte leginkább a 

nagyvállalatokra jellemző, ám a kisvállalatok közül és akadt olyan, ahol ilyen jellegű 

kapcsolatot alakítottak ki (7), valamint a közepes méretű vállalkozások között is (5). 
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40. ábra  
Intézményi együttműködés vállalat nagysága szerint 

(N=150, foglalkoztatói) 

 

 

A vállalat tulajdonjogát tekintve a kapcsolatot rendszeresen tartók száma a magyar 

magántulajdonban lévő, valamint az állami közintézmények esetén azonos (18), és 

legnagyobb arányban (48.5%) a külföldi magántulajdonban lévő vállalatok vezetői jelölték 

meg a rendszeres kapcsolattartást a válaszlehetőségek között. A magyar magántulajdonban 

lévő vállalatok esetében az alkalmi együttműködés a leginkább jellemző. Az informális 

együttműködés a külföldi magántulajdonban lévő cégek esetében a legmagasabb a többi 

vállalattípushoz képest. A kapcsolat szükségtelenségét a magyar magántulajdonban lévő 

vállalatvezetők jelölték meg a legnagyobb arányban. 

Az EFOP 2014-2020 alapállítása, hogy „Minőségi oldalról nézve elemzések, és a gazdasági 

szektortól kapott visszajelzések alapján az iskolarendszer kibocsátása sem szerkezetében, 

sem mennyiségében nem tud megfelelni a munkaadók valós igényeinek egyes területeken. 

Ezen is kíván változtatni az EFOP 2020-ig, annak érdekében, hogy a megfelelően képzett 

szakemberek és a valós igények találkozzanak a munkaerőpiacon.” Mint az előzőekből látjuk, 

ez a megállapítás a gazdasági szereplők szerint is helytálló, azonban sem a kutatás többi 

eleme, sem egyéb evidenciák nem erősítik meg ezt a vélekedést. Például a felsőoktatással 

szembeni elvárások között a cégekkel, foglalkoztatókkal való szorosabb kapcsolat nem 

tartozik a leginkább igényelt vonatkozások közé, miközben az is igaz, hogy ennek 

megvalósulásával meglehetősen elégedetlenek a diplomát szerzett, illetve egyetemista 

válaszolók.  
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Az EFOP cselekvési pontként azt jelöli meg, hogy „A felsőoktatási képzési kínálat gazdaság 

általi igényeinek megfelelő átalakítása érdekében tervezett beavatkozási logika jellemzően 

ösztönzi a „transzverzális készségek”, beleértve a vállalkozói szellem fejlesztését, és 

biztosítja az intelligens tanulást az üzleti gyakorlatból vett kutatásokon és fejlesztéseken 

alapuló tudás felhasználásával, az alábbi beavatkozások mentén.” Ezeknek az ismereteknek 

a szükségessége nem fogalmazódott meg hiányként a diplomásoknál vagy a PhD fokozatot 

szerzettek körében, de ami még meglepőbb, a továbbtanulni igyekvő középiskolások sem 

igényeltek vállalkozói-pénzügyi ismereteket. Eközben a gazdasági-finanszírozási kérdésekben 

való felemás ismeret-helyzet nagyon is indokolttá tenné az ilyen készségek fejlesztését, 

hiszen a diákhitellel kapcsolatos tájékozottság hiányosságai, vagy a diplomák bekerülési 

költségeinek megbecsülése ezt mutatja.  

Az EFOP kiemelt területnek tekinti „a duális-kooperatív képzés gyakorlóhelyeinek és a 

vállalati-felsőoktatási képzési együttműködések infrastrukturális fejlesztését”. A 

felsőoktatással szembeni igények körében a diplomások vagy továbbtanulók között az ilyen 

gyakorlatok nem kaptak hangsúlyt, ez is inkább egyfajta elemzői-felsőoktatáspolitikai 

kívánalomnak tűnik. 
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III. A MAGYAR FELSŐOKTATÁS INKLUZÍV KÉPESSÉGE 

 

A felsőoktatás társadalmi mobilitást segítő, a nemzeti tudástőkét bővítő és az egyének 

életesélyeit javító küldetése nem csupán az uniós és magyarországi hivatalos 

dokumentumok alapvetése, hanem széles körben vallott elvárás is a társadalomban. Az 

elmúlt évek felsőoktatási vitái nyomán kutatásunk eredményei is azt mutatják, hogy már  

magától értetődően többségi vélekedés, mekkora kiterjedése, hozzáférhetősége kell hogy 

legyen a felsőoktatásnak. Az előbbiekben ismertettük az erről szóló ellentmondásos 

véleményeket, most pedig azt mutatjuk be, hogy a hozzáférhetőségről milyen percepció 

rekonstruálható. Ezen eredmények hasznosak abból a szempontból is, hogy segítenek 

azonosítani a továbbtanulási hajlandóságot befolyásoló tényezőket mind a közfelfogásban, 

mind a szociális és kulturális adottságokban, mind pedig az iskolai életútban. 

Ezek kulcsfontosságúak az EFOP 2014-2020 megvalósulása szempontjából, hiszen abban a 

leginkább hangsúlyozott cél a felsőoktatás mennyiségi kibocsátásának növelése, amit 

egyfelől a felsőoktatáshoz való hozzáférés szélesítése, másfelől a képzési előmenetel 

erősítése, a lemorzsolódás csökkentése révén kíván elérni. Mindkét irány a felsőoktatás 

inkluzív képességének növelését igényli, azonban ehhez szükséges megismerni, hogy a 

célcsoportként megjelölt csoportok továbbtanulási motiváltsága mennyire kínál valódi 

expanziós bázist. Ez különösen azért fontos,, mert az elérendő rétegek, azaz a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok körében az esélyteremtés és a szociális dimenzió bővítése a 

felsőoktatásba való integráció révén valósulhat meg. 

 

1. A felsőoktatáshoz való hozzáférésről alkotott társadalmi kép 

A lakossági minta tagjainak érintettsége a felsőoktatásban elsősorban a gyermekek révén 

ragadható meg. A kérdezettek 16%-ának a kérdezés időpontjában felsőoktatási intézménybe 

járó, vagy már ott diplomát szerzett gyermeke volt. A válaszadók 8%-a állította, hogy 

biztosan fog egyetemre/főiskolára járni a gyermeke, további 20%-uk pedig valószínűnek 

tartja ezt. A megkérdezettek 34%-a állította, hogy biztosan, további 10%-uk, hogy 

valószínűleg nem fog felsőoktatási intézménybe járni a gyermeke. A megkérdezettek 12%-a 

nem tudott válaszolni erre a kérdésre. Összességében tehát egyenlő arányban voltak azok, 

akiknek közvetlenül személyes tétje volt a felsőoktatási bekerülésről való gondolkodásnak, 

és akiktől teljesen távol állt a felvetés. Részletes bontásban: minél nagyobb valakinek az 
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iskolai végzettsége, minél nagyobb településen lakik, és minél fiatalabb, annál nagyobb 

valószínűséggel fog a gyermeke felsőfokú oktatási intézménybe járni. 

 

a. Vélekedés a felsőoktatásba való bejutási lehetőségekről 

A lakossági mintán feltett kiinduló kérdésünk igen egyszerű volt: milyen nehéz ma 

Magyarországon főiskolára, egyetemre bejutni? A megkérdezettek a kérdésre egy tízfokú 

skála segítségével válaszolhattak, ahol az 1-es a nagyon nehezet, a 10-es pedig a nagyon 

könnyűt jelentette. A skálára adott válaszok átlaga 4,31. A férfiak (4,54) szerint valamivel 

könnyebb felsőoktatási intézményekbe bejutni, mint a nők (4,14) szerint. Minél magasabb 

valakinek az iskolai végzettsége, illetve minél nagyobb településen lakik, annál nagyobb 

valószínűséggel gondolja könnyűnek a felsőoktatási intézményekbe való bejutást. A lakossági 

mintán az is látszik, hogy a kérdezettek alig ötöde nem gondolja nehéznek a bejutást rossz 

anyagi körülmények közül, viszont több mint a fele határozottan így látja. 

41. ábra  
Rossz anyagi helyzetű családból nem lehet bejutni egyetemre, főiskolára 

(N=1474, lakossági) 

 

 

A fiatal felnőttek között az egyetemre nem járó, továbbtanulást nem tervező, nem diplomás 

csoportba tartozók ettől az átlagszámnál számottevően nehezebbnek tartják a bejutást 

(3,79), a negyedük gondolja úgy, hogy nagyon nehéz bejutni. Minél távolabb van valaki a 

felsőoktatás világától, annál nehezebbnek gondolja a bejutást, azaz minél magasabb a 

válaszadó befejezett iskolai végzettsége, annál nagyobb valószínűséggel gondolja, hogy 
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könnyű bejutni egyetemre, főiskolára. Ennél optimistábbak az egyetemre készülő fiatalok 

(4,17), de még mindig nehezebbnek gondolják az előttük álló feladatot, mint az országos 

átlag.  

A középiskolások fele gondolja azt, hogy nehéz bejutni ma Magyarországon egyetemre, 23% 

szerint se nem nehéz, se nem könnyű, és mindössze 7% látja úgy, hogy inkább könnyű 

feladat valamilyen felsőoktatási intézmény hallgatójává válni.  

42. ábra  
Mit gondolsz, mennyire nehéz ma Magyarországon egyetemre bejutni? 

 (százalékos megoszlás) 
(N=1169, középiskolások) 

 

 

A lakosság szerint ennek a bejutásnak a tényezői egyáltalán nem egyenlő erejűek. A lentebbi 

táblázatban mutatott skálán a bejutást leginkább valószínűsítő előzmények a tanulással, 

tudással, készüléssel függnek össze, míg legkevésbé a családi háttér, a lakhely és a sportbéli 

sikeresség számít. Az utóbbit leszámítva ez a vélemény minden szociológiai és pedagógiai 

vizsgálatnak ellentmond, illetve azt mutatja, hogy a jó tanulási teljesítmény mögötti 

szociodemográfiai determinációk nem tudatosulnak a közvéleményben. Ebben osztoznak a 

felsőoktatástól távol álló fiatal felnőttek is. A továbbtanulni nem szándékozó, felsőoktatásba 

nem járó, nem diplomás válaszadók 6%-a gondolja azt, hogy biztosan, további 40%-a pedig, 
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hogy valószínűleg egyetemre/főiskolára fog járni a gyermeke. A válaszadók 24%-a szerint 

valószínűleg nem fog a gyermeke egyetemre/főiskolára járni, 28%-uk pedig biztos ebben. 

 

17. táblázat  
Ön szerint kik jutnak be a felsőoktatásba Magyarországon? Akik … Kérem, az értékeléshez ötfokú 
skálát használjon, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy Ön szerint nagyon nagy előnyt jelent, az 1-es pedig 

azt, hogy egyáltalán nem jelent előnyt. 
(N=1402, lakossági és n=931, felsőoktatástól távol álló fiatal felnőtt) 

Tényezők Lakosság Felsőoktatástól 

távol állók 

Az jut be, aki: könnyen tanul? 4,52 4,44 

Az jut be aki: jól tanul a középiskolában? 4,49 4,48 

Az jut be aki: tud idegen nyelveket? 4,47 4,31 

Az jut be aki: szorgalmas? 4,44 4,43 

Az jut be aki: szülei tehetősek? 4,37 4,36 

Az jut be aki: tehetséges? 4,35 4,28 

Az jut be, aki: nagyon művelt? 4,24 4,22 

Az jut be aki: külön órákra járt előtte? 4,23 4,04 

Az jut be, akinek: önálló ötletei vannak? 3,92 3,95 

Az jut be aki: szülei is diplomások? 3,87 3,93 

Az jut be aki: a fővárosban él? 3,82 3,7 

Az jut be aki: nagyvárosban él? 3,71 3,58 

Az jut be aki: sikeres a sportban? 3,60 3,57 

Az jut be aki: személyesen ismer egyetemi oktatókat? 3,41 3,51 

 

A középiskolások hasonlóan gondolkodnak, továbbtanulás szempontjából a legtöbben úgy 

vélik, hogy a jó középiskolai tanulmányi eredmények, a szorgalom, az idegen nyelvek 

ismerete és a tehetség számít. A megfelelő anyagi hátteret is fontosnak vélik (vagyis hogy a 

szülők tehetősek legyenek). A válaszadók szerint a nagyvárosi lét számít a továbbtanulás 

szempontjából a legkevésbé. A szinte egybeeső sorrend mellett ugyanakkor figyelemre 



90 

méltó, hogy lényegesen nagyobb különbség van a fontos és kevésbé fontos tényezők között, 

mint a lakossági vagy fiatal felnőtt csoportban, tehát a családi-szociológiai hátteret alig 

tartják számottevő körülménynek a továbbtanulási esélyek számára. 

18. táblázat  
Milyen tényezők és mennyiben jelentenek előnyt az egyetemi felvételi során? 

(1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva – átlagpont) 
(N=1162, középiskolás) 

Jó középiskolai tanulmányi eredmények 4,7 

Szorgalom 4,7 

Idegen nyelveket tudni 4,7 

Tehetség 4,2 

Szülők tehetősek 3,9 

Külön órákra járás 3,8 

Személyes ismerni egyetemi oktatókat 3,4 

Sportban sikeresnek lenni 3,4 

A fővárosban élni 3,0 

Szülők is diplomások 2,9 

Nagyvárosban élni 2,9 

 

A felsőoktatás rekrutációs bázisa számára egyáltalán számba jöhető elsődleges korosztály, a 

fiatal felnőttek körében az egyetemre, főiskolára való bejutás realitásait determináltan élik 

meg az érintettek. Az egyetemre nem járó, nem diplomás és továbbtanulni sem 

szándékozók, valamint a továbbtanulásra készülők természetesen egészen más esélyeket 

prognosztizálnak. Utóbbiak magabiztosak, hiszen 60%-uk bejutásra esélyesnek gondolja 

magát – azonban ez a becslés még el is marad a valódi esélyektől, hiszen 2013-ban például a 

jelentkezettek háromnegyede bejutott valamelyik képzőhelyre. A különbséget egyrészt 

magyarázhatja a fentebb vázolt aggódó attitűd a bejutási nehézségek miatt, másrészt az is, 

hogy vélhetően többen is az első helyen vágyott intézményre gondoltak. Ugyanakkor a 

felsőoktatástól távol lévők pesszimizmusa nem csupán életérzés: a célcsoport több mint fele 

legfeljebb 8 általános vagy szakmunkásképző végzettséggel rendelkezik, eleve 
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meghatározottnak látszik a válaszuk.  Körükben a magasabb iskolázottságúak nagyobb esélyt 

jósolnak maguknak. 

 

43. ábra  
Ön sikeresen tudna felvételizni…? 

(N= 137 (továbbtanuló) és N=931 (felsőoktatástól távol álló) fiatal felnőttek ) 
 

 

A középiskolások körében viszont a továbbtanulási szándék és annak sikeressége igen 

széleskörű. Négyötödük bizonyos benne, hogy az érettségi megszerzése után rövidesen 

felsőoktatási hallgató lesz. 
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44. ábra  
Mitől függ a felsőoktatásba való bekerülés? (elemszámok az ábrán) 

(doktori (N=200), lakossági (N=1494), fiatal felnőtt (N=1034), középiskolás (N=1168) 
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A felsőoktatásba való bejutás sajátos nézőpontja a doktori fokozatot szerzettek véleménye 

minderről – ők egyfelől mint egykori felvételizők, másfelől a felsőoktatással többségükben 

kapcsolatban lévő, véleményformáló csoport is érdekesek ebben. 

A felsőoktatásba való bekerüléskor a négy minta válaszadói szerint eltérő mértékben 

fontosak az egyes tényezők. A doktori fokozattal rendelkező válaszadók szerint a tehetség és 

a jó középiskolai tanulmányi eredmény a legfontosabb, mely válaszok nem sokban 

különböznek a különböző minták átlagai alapján. A szorgalom és a szülők tehetőssége 

kevésbé fontos a doktori alminta alapján, annak ellenére, hogy a középiskolások például a 

szorgalmat az egyik legfontosabb tényezőnek tartották, és a lakossági, valamint fiatal felnőtt 

minta szerint az is sokat javítana a bekerülési esélyeken, ha a diák szülei tehetősek. Az 

egyetemi oktatók személyes ismerete a legkevésbé fontos a doktori végzettséggel 

rendelkezők szerint, melyre a fiatal felnőttek jóval magasabb értéket adtak. Az ábra alapján 

láthatjuk, hogy néhány tényező tekintetében jelentős eltérések alakultak ki az egyes 

alminták között. 

45. ábra  
A középiskola befejezése után közvetlenül vagy 1-2 éven belül akarsz-e majd egyetemre 

vagy főiskolára jelentkezni? (százalékos megoszlás) 
(N=1295, középiskolás) 

 

 

Továbbtanulási tényezőként egy szempontot külön is megvizsgálunk, nevezetesen a 

megközelíthetőséget, közlekedési elérést. Ehhez persze magának a felsőoktatási 
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intézménynek lényegében nincs köze, ugyanakkor befolyásolja a hallgatók közérzetét. 

Természetesen ennek megítélése függ attól, hogy napi szintű óralátogatás során a lakóhely 

és az intézmény milyen fizikai távolságban van egymástól, valamint hogy ezt a távolságot 

hogyan, mennyi idő alatt és mekkora költséggel lehet áthidalni. A valamilyen felsőoktatási 

intézménybe járók közül az összes válaszoló közel harmada (27%) említette mint fontos 

szempontot, összességében a harmadik legfontosabb volt a választásnál. Nyilván itt kevésbé 

a helyi tömegközlekedéssel való elérés, sokkal inkább a települések közötti távolság és 

közlekedés az ezen értett tényező. 

Ha a közlekedést mint egyféle fizikai hozzáférést értelmezzük, akkor azt tapasztaljuk – nem 

meglepő módon – hogy a válaszoló lakóhelye nagymértékben befolyásolja az elégedettséget, 

azaz a hozzáférést. 

19. táblázat  
Az intézmények megközelíthetősége közlekedési szempontból a válaszoló településtípusa szerint 

(1-5 közötti skálaátlagok, (N=373, csak a felsőoktatásban részt vevő fiatal felnőttek)) 

Válaszoló településtípusa Átlag 

Budapest 4,52 

megyeszékhely 4,48 

egyéb város 4,13 

nagyközség, község 4,16 

Átlagosan 4,35 

 

A lakóhely már a jól ismert egyenlőtlenségi dimenzióként viselkedik itt is: a településlejtőn 

haladva lefelé csökken az elégedettség a megközelíthetőséggel. Természetesen azt is 

figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatási intézmények hagyományosan a nagyobb 

városokban találhatók. 

A felsőoktatás inkluzív fejlesztése az EFOP 2014-2020 egyik legfontosabb célkitűzése. Az 

országspecifikus ajánlás elvárása „a hallgatói hozzáférés növelését, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetűek részvételére”.  Az EU2020 Stratégia célkitűzéseinek megfelelően 

Magyarország jelentősen növelni kívánja a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel 

rendelkezők népességen belüli arányát a felsőoktatáshoz való hozzáférés szélesítésével, a 

képzési előmenetel erősítésével, a lemorzsolódás csökkentésével. A demográfiai trendek 
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miatt csökken a potenciális alapképzésbe belépők száma, így alapvető kihívás az élethosszig 

tartó tanuláshoz kapcsolódó felsőoktatási szolgáltatások, az át- és továbbképzési kapacitások 

bővítése. Nemzetközi összehasonlításban is alacsony a felsőfokú szakképzésben résztvevők 

(EKKR 5. szint), illetve a tovább- és átképzésben résztvevők aránya. A magyar felsőoktatás 

fejlesztésének másik feladata a képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang 

erősítése, a képzési tartalmak minőségelvű fejlesztése, ezek eredményeként pedig a 

foglalkoztatás és a gazdaság versenyképességének javítása. Mindezekhez szükséges 

megteremteni a hatékony intézményi szerkezetet és szervezeti feltételeket. 

 

b. Továbbtanulási motiváció 

A már diplomával rendelkező vagy jelenleg is felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek 

továbbtanulási motivációit 21 állítással táruk fel. Az ezekkel való egyetértés mértéke 

mutatja, hogy elsődlegesen a tudatos élettervezés az, ami tanulásra ösztönöz – nem csupán 

az ezt megfogalmazó állítás kiemelten vezető pozíciója mutatja ezt, hanem az ide kapcsolódó 

további motivációk (életszínvonal, megbecsült munka, karrierlehetőségek, 

képességfejlesztés) dominanciája a nagyon jellemző kategóriában. Ugyanakkor már itt is 

megjelenik a tudásvágy, ami a motivációs bázis második szinten álló kategóriájában a 

leginkább jellemző (tudásbővülés, általános képességfejlesztés, érdeklődés). Az intellektuális  

teljesítmény bizonyítása ezzel együtt járó ösztönzöttség, azonban maga az intellektuális 

tevékenység már lényegesen kisebb jelentőségű. A felsőoktatási élmények, illetve a 

továbbtanulás hozadéka lehet, hogy az ilyen döntésből való kiábrándultság alig jellemző, 

amiben nyilván ott van az esetleges kognitív disszonancia redukciója is, de leginkább a 

diplomához fűzött elvárások alapvető teljesülése a meghatározó. 

 

20. táblázat  
Mennyire jellemtő, miért jár(t) egyetemre, főiskolára, (1 – egyáltalán nem 5 – nagyon) jellemző) 

(N=373, csak a felsőoktatásban részt vevő fiatal felnőttek) 

Állítások Átlag 

mert úgy gondolom, hogy a felsőfokú tanulmányok segítenek/segítettek 
felkészülni az általam választott pályára. 

4,54 

mert élvezem/élveztem, hogy új dolgokat tanulok meg 4,37 

mert később jól akarok/akartam élni. 4,37 

mert úgy gondolom/ gondoltam, hogy további néhány év tanulás fejleszti a 
munkához szükséges képességeimet. 

4,31 
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hogy később mindenki által megbecsült munkám legyen. 4,3 

mert jobb karrierlehetőségeim lesznek/lettek. 4,27 

mert izgalmas területeken bővíthetem/bővíthettem a tudásom. 4,26 

hogy bizonyítsam magamnak, képes vagyok megszerezni a diplomát. 4,23 

mert örömet okoz/okozott, hogy a képességeimet fejleszteni tudom. 4,23 

mert meg akarom/akartam magamnak mutatni, hogy sikeres lehetek a 
tanulmányaimban. 

4,15 

mert a tanulmányaim során sok olyasmit tanulmányozhatok/ 
tanulmányozhattam tovább, ami érdekel. 

4,14 

mert jó érzés (volt) különféle érdekes témákról olvasni. 4,09 

mert érettségivel nem lehetne/lehetett volna jól fizető állásom. 4 

mert akkor érzem valakinek magam, ha sikerülnek az egyetemi/főiskolai 
tanulmányaim. 

3,96 

mert élvezem/élveztem, hogy túlszárnyalom saját korábbi tudásomat a 
tanulmányaim során. 

3,94 

mert izgalmas érzés (volt) másokkal megosztani a gondolataimat. 3,75 

mert jó érzés (volt), hogy nehéz tanulmányi feladatokat teljesítek. 3,75 

mert élvezem/élveztem, hogy érdekes szerzők írásait olvashatom. 3,46 

Valamikor jó okom volt főiskolára, egyetemre jelentkezni, de most már nem 
tudom, hogy érdemes-e / érdemes volt-e folytatnom. 

1,98 

Igazából nem is tudom; úgy érzem, hogy csak az időmet 
vesztegetem/vesztegettem a tanulással. 

1,62 

Nem tudom, hogy miért járok/jártam egyetemre/főiskolára, és igazából 
egyáltalán nem is érdekel. 

1,61 

 

A biztosan és valószínűleg továbbtanulni vágyó középiskolások a maguk szempontjából 

hasonló motivációs bázisról számolnak be. Két legfőbb okként megjelölve egyrészt a jól 

fizető állásszerzést, másrészt az azzal való foglalkozást, amit szeretnek, áll a lista élén. A 

családi elvárás, ha van is, oly mértékig bensővé vált, hogy nem jelenik meg külön 

motivációként. Az időnyerést és az örök diáklét iránti vágyat elenyésző számban említették, 

ami persze normakövetésre utalhat – de ez esetben is azt jelzi, hogy mi a norma.  
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21. táblázat  
Kérjük, nevezd meg a két legfőbb okot, ami miatt szeretnél, vagy szerinted érdemes továbbtanulni! 

(százalékos megoszlás) 
(N=1299, középiskolás) 

Hogy jól / minél jobban fizető állást szerezhessek.  19% 

Hogy azzal foglalkozhassak, amivel szeretek.  17% 

Ma már egy érettségi semmire sem elég. 9% 

Manapság főiskolai/egyetemi végzettség nélkül nem lehet megfelelő 
életszínvonalon élni. 

9% 

Természetes, hogy végzettséget szerezzek, sosem gondoltam másképp.  8% 

Szeretek tanulni, új dolgokat megismerni.  4% 

Családom, környezetem elvárása.  3% 

Időt nyerek vele, mert így később kell eldöntenem, milyen pályát válasszak, mit 
kezdjek magammal.  

2% 

Még nem szeretnék elkezdeni dolgozni, minél tovább diák szeretnék lenni  1% 

 

c. A továbbtanulás megítélése a munkahelyeken 

A felsőoktatás rekrutációs bázisa szempontjából fontos tartalék az érettségivel igen, de 

diplomával nem rendelkező munkavállalók köre. Az ő esetükben a tanulási lehetőséget 

meghatározó környeztet vizsgáltuk, amikor megkérdeztük a munkaadókat, támogatnák-e 

felsőfokú tanulmányaikat. Az arányok biztatóak: 36.7% támogatná a felsőfokú szakképzésen, 

ám ennél többen, 41.3% az alapképzésen is támogatná a diploma megszerzését. Kevesebben 

voltak a mesterképzéses diploma megszerzését támogatók, míg a teljesen elzárkózók 34.7%-

ot tesznek ki. 
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46. ábra  
Az érettségivel rendelkező, de diplomával nem rendelkező alkalmazottak felsőfokú 

továbbtanulását támogatná-e a cég? 
(N=150, foglalkoztatói) 

 

A vállalat mérete alapján a nagyobb vállalatok támogatnák inkább a felsőfokú tanulást, míg 

azok, akik nem támogatnák a továbbtanulást, inkább a kis és közepes méretű vállalatok közül 

kerültek ki. 

Azok a vállalatok, akik nem támogatják a munkavállalók továbbképzését, legtöbbször az 

anyagi okokat nevezték meg problémaként, valamint a forráshiányt, kiegészítve azzal, hogy 

időigényes lenne a továbbtanulás. Többen említették, hogy az adott munkához nem 

szükséges felsőfokú végzettség, így fölöslegesnek tartanák tovább képezni a 

munkavállalókat. Néhányan azt jelezték, hogy nincs rá igény (sem a munkáltató, sem a 

munkavállaló részéről), illetve voltak olyan válaszok is, amelyekben a munka és a tanulás 

elválasztását fontosnak tartják, így a felvettek számára nem tartják szükségesnek a 

továbbtanulás támogatását. Néhány vállalat szerint nem az ő hatáskörükbe tartozik a 

továbbképzések és a felsőfokú tanulmányok támogatása, így nem tudnak beleszólni ebbe a 

kérdésbe. Akadtak olyan vállalatok is, ahol bemeneti követelmény a diploma megléte, így 

számukra a felsőfokú továbbtanulás biztosítására nincs szükség, mert a munkavállaló már 

rendelkezik a szükséges képzettséggel ahhoz, hogy az adott munkakört be tudja tölteni. 
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Azok, akik vállalják a továbbtanulás támogatását, legtöbbször olyan okokat soroltak fel, 

melyek a cég érdekét szolgálják. Ilyen volt a munkakör magasabb szintű betöltése és ezáltal 

eredményesebb munkavégzés, valamint a cég érdekében történő széleskörű szakmai 

ismeretek megszerzésének támogatása. Néhányan kiemelték a cég iránti lojalitás 

megszilárdítását, illetve olyan eset is megnevezésre került, melynek során a továbbtanuló 

munkavállaló vállalja a cégnél való munkavégzést a felsőoktatásban eltöltött évekkel 

arányosan. Néhány esetben a jogszabályi háttér miatt támogatják a továbbtanulást. Több 

alkalommal és különböző formában olyan okok is megjelentek, amelyek a lifelong learning 

szemlélet alapján a munkavállalók fejlődését helyezték a középpontba. Többször megjelent, 

hogy az adott vállalatnak fontos, hogy az ott dolgozók egyénileg is fejlődjenek, szélesebb 

látókörrel rendelkezzenek, és így rugalmasabban tudjanak mozogni a munkaerőpiacon.  

 

d. A nem-továbbtanulás okai 

Akik nem járnak egyetemre, nem diplomások és nem tanultak tovább, azok számára olyan 

állításokat gyűjtöttünk össze, amelyek a továbbtanulás elmaradásának lehetséges okát jelölik 

meg. A legjellemzőbb körülmény az a saját döntésük, ami a mielőbbi önálló pénzkeresetet 

tűzte ki célul. Ez azonban a többi válasz elemzése alapján csak részben egzisztenciális 

kényszer (nyilván az is).  A család anyagi helyzetét akadályozó tényezőként ugyanis jóval 

kevésbé tartották fontosnak megjelölni (40%), mint azt a személyes attitűdöt, ami a 

gyakorlati habitust, egy szakma megszerzésének igényét hangsúlyozta (56%). A tanuláshoz 

való viszonyt is erősebbnek mutatják gátló tényezőként az önbevallások, hiszen a 

szorgalomhiányt a második legfontosabb okként adja ki az összegzés (59%). Viszont a 

földrajzi távolság ezen a szinten még nem tűnik fel gondként. 
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47. ábra  
Kérem, mondja meg, mennyire volt fontos annak eldöntésében, hogy nem tanul tovább. 

(N=931, felsőoktatástól távol álló fiatal felnőttek ) 

 

 

A jelenlegi középiskolások azon részénél, akik nem akarnak továbbtanulni, (19%) ugyancsak a 

mielőbbi pénzkereset és a tanult szakmával való gyakorlati foglalkozás a meghatározó ok.  
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22. táblázat  
Ha nem akarsz továbbtanulni, az alábbi állítások közül jelöld meg azt a kettőt, amelyik a leginkább 

jellemző Rád! (százalékos megoszlás, gimnazisták és szakközépiskolások adatai alapján) 
(N=224, középiskolás, biztosan nem tanul tovább ) 

 Gimnázium Szakközépiskola 

 A tanult szakmámban akarok elhelyezkedni. 0,4 4,6 

Tovább akarom képezni magam a tanult szakmámban, de 
nem egyetemen, főiskolán 

0,3 2,3 

 Már dolgozni akarok, de nem a szakmámban. 0 0 

Inkább (más) szakmát akarok tanulni. 0,4 2,3 

Már dolgozni szeretnék, mert az jobban érdekel. 0,6 1,1 

 Inkább valamilyen szakmát akarok tanulni. 0,8 0,5 

Nem szeretek annyira tanulni, hogy még a 
szakközépiskola/gimnázium után is folytassam a 
tanulmányaimat egyetemen vagy főiskolán. 

0,4 1,1 

Nem éri meg továbbtanulni. 0,4 1,8 

Csak később tervezem a továbbtanulást, addig még mást 
akarok csinálni 

0 0,2 

 Anyagilag nem engedhetem meg magamnak, hogy 
továbbtanuljak 

0 0,9 

 Egyelőre nincs semmi, ami annyira érdekel, hogy 
továbbtanuljak. 

0,3 0,2 

Tanulmányi eredményeim nem teszik lehetővé, hogy 
továbbtanuljak (azon a szakon, egyetemen/főiskolán, 
ahova lenne kedvem menni).  

0,3 0,9 

 Még tanulni akarok (pl. felvételi előkészítőre akarok 
járni), hogy később jelentkezhessek egyetemre, 
főiskolára. 

0,2 0 

Egyelőre még nem döntöttem el, hogy akarok-e 
továbbtanulni 

0,3 1,1 

 

Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy ha önmagukra vonatkoztatva nincs is kiemelt jelentősége 

a család anyagi helyzetének, a válaszadók majdnem fele (44%-a) szerint van olyan diáktársa, 

aki anyagi nehézségek miatt nem tanul tovább.  
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48. ábra  
Ismersz-e olyan diáktársat, aki anyagi nehézségek miatt nem tanul tovább? (százalékos 

megoszlás) 
(N=1269, középiskolás) 

 

 

A felsőoktatástól való távolmaradást erősítheti, ha az egyetemre-főiskolára jelentkezés 

negatív értéktartományba kerül a fiatalok környezetében. Ha például olyan közegben nő fel, 

ahol értelmiségellenes hangulat dominál, az jelentős mértékben csökkentheti a motivációt. 

Márpedig  ilyen nézeteket megismerhettünk a lakossági vélemények között. 

 

49. ábra  
Továbbtanulás megítélése a lakosságon belül 

(N=1462, lakossági) 

 

 

A kérdést az életkori változók mentén vizsgálva azt látjuk, hogy a fiatalabb korosztály (18-29 

évesek) kevésbé érzik úgy, hogy a diplomások magas száma a kétkezi munka alacsony 

népszerűsége miatt alakult volna ki, a válaszadók ezen csoportjának mindössze 42%-a ért 
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egyet az állítással, míg a 30-45 évesek között 56,1% az arány, és a 46-65 évesek között 

57,5%. A szakmával kapcsolatban nagyon hasonló eredmények születtek, 45,5% és 50% 

között mozog azok aránya, akik szerint inkább szakmát kéne tanulnia a fiataloknak, és a két 

szélső korcsoport között a legnagyobb a különbség; az idősebbek inkább egyetértenek ezzel 

az állítással.  

 

50. ábra  
Továbbtanulás megítélése a lakosságon belül, életkor szerinti megoszlásban, % 

(N=1462, lakossági) 

 

 

Az iskolai végzettség változója mentén erőteljesebb eltéréseket látunk. A legfeljebb 8 

általános iskolai osztállyal rendelkezők 68,8%-a szerint a diplomások magas számának oka 

abban rejlik, hogy nem szeretnek kétkezi munkát végezni. Az ezzel egyetértők aránya az 

iskolai végzettség növekedésével csökken, a felsőfokú végzettségűek között ez 43%, ami még 

mindig a válaszadók közel felét jelenti. A szakmatanulás megítélése hasonló mintázatot 

mutat, és nem a szakmával rendelkezők között a legnagyobb az egyetértés aránya, hanem a 

8 általánossal rendelkező válaszadók esetében (59,3%), és a legkevésbé a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők gondolják azt, hogy a fiataloknak inkább szakmát kellene 

tanulniuk (32,5%). 
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51. ábra  
Továbbtanulás megítélése a lakosságon belül az iskolai végzettség mentén, % 

(N=1462, lakossági) 

 

A 20%-ot sem elérő elutasítása ezeknek a véleményeknek ráadásul a szociológiai változók 

mentén egyértelműen karakterisztikus: azok gondolják megkérdőjelezhetőnek az egyetemi 

továbbtanulás melletti döntést, akiknek az iskolai végzettsége alacsonyabb. 

Az EFOP 2014-2020 tervezet egyértelműen a felsőoktatásba való bekerülés és a diplomások 

számának jelentős növelését tartja kívánatos fejlesztésnek. „Az EFOP célja az Európa 2020-as 

célkitűzésnek megfelelően a felsőfokú végzettségűek arányának növelése, melyhez 

kapcsolódóan sor kerül a felsőoktatás minőségi színvonalának emelésére is.” Ez csak 

részben vág egybe a hazai közvélemény nézeteivel. Ugyan, mint láttuk, egyetértenek a több 

diplomás gazdasági hasznával, az egyetemre járók számát mégis eltúlzottnak, a felsőoktatási 

részvételt szinte már „munkakerülésnek” tekintik. Pedig az EFOP anyag kiindulópontja 

szerint is „a felsőfokú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 

éves korosztályban jelentősen emelkedett a 2007. évi 20,1%-ról 2011-ben 28,1%-ra. Ezen 

eredmények egy egyszeri felsőoktatási expanziónak köszönhetők, ami 2005-re elérte a 

csúcsát, azóta csökken a teljes hallgatói létszám. Ennek népesedési okai is vannak, évről évre 
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csökken az érettségiző középiskolások és így a felsőoktatásba jelentkezők száma (KSH alapján 

a 18 évesek létszáma 2000-ben 137.000 fő, 2015-ben 105.000 fő). Ezt a csökkenést a 

felsőoktatáson belüli egész életen át tartó tanulási képzések egyelőre nem kompenzálják.” 

A tanulási igények a felnőttkorban azonban csak kis mértékben szolgáltatnak alapot ennek a 

célkitűzésnek a megvalósítására. Akik alacsonyabb szinten fejezték be tanulmányaikat, 

válaszaik alapján csak kevéssé motiváltak újabb tanulmányok folytatására.  A tanulást 

önmagában nem tekintik az előrejutás zálogának, így a felnőttképzés potenciálja nem 

túlságosan erős. 

A beavatkozási pontokhoz azt látjuk, hogy a tanulási motivációk alapján komoly bevonási 

lépésekre van szükség. Ugyanis az EFOP által szorgalmazott a hátrányos helyzetű társadalmi 

célcsoportok (jelentkezők, hallgatók) integrálását célzó programok, ösztöndíjrendszerek alig 

ismertek a lakosság vagy a fiatalok számára; a célzott társadalmi felemelkedési programok 

helyi felsőoktatási intézményekre alapozását gátolja ezek nem elégséges integráltsága. 

 

2. A felsőoktatási továbbtanulási attitűd és az iskolatörténet 

a. Családi háttér és továbbtanulási motiváció 

Az emberek életét, értékrendjét, látásmódját és akár a kulturális tőkéhez való hozzájutását is 

befolyásolja a családi szocializációja. A család értékrendjét és szokásait pedig a szülők 

determinálják, így mindezekre hatást gyakorol az a tudás is, mellyel ők rendelkeznek, azaz 

hogy milyen hátterük van. Ennek kiderítés érdekében megkérdeztük a lakossági mintán is, 

hogy mi volt a szüleinek vagy nevelőszüleinek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége. 

Édesanyja vagy nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettségeként a válaszadók 

leggyakrabban a 8 általános iskolát (34%), a szakmunkásképzőt, szakiskolát, szakképzőt (OKJ) 

(20%), kevesebb mint nyolc osztályt (14%), szakközépiskolát vagy technikumot (12%), 

gimnáziumot (10%), felsőfokú szakképzést vagy főiskolai diplomát (4-4%), egyetemi diplomát 

(3%), doktori PhD fokozatok (kevesebb, mint egy százalék) adtak meg. 

Édesapja vagy nevelőapja legmagasabb befejezett iskolai végzettségeként a válaszadók 

leggyakrabban a szakmunkásképzőt, szakiskolát, szakképzőt (OKJ) (34%), a 8 általános iskolát 

(25%), szakközépiskolát vagy technikumot (13%), kevesebb, mint nyolc osztályt (12%), 

gimnáziumot (6%), főiskolai diplomát (4%), felsőfokú szakképzést vagy egyetemi diplomát (3-

3%), doktori PhD fokozatok (kevesebb, mint egy százalék) adtak meg. 
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A fiatal felnőtteket vizsgálva látszik, hogy a szociológia konszenzusos állítása a kulturális tőke 

öröklődéséről beigazolódott. 

23. táblázat  
A felsőoktatáshoz fűződő viszony az apa iskolai végzettsége szerint 

(N=1492, fiatal felnőttek) 

Apa iskolai 
végzettsége 

egyetemi/főiskolai 
képzésben 
veszek/vettem részt 

nem jártam 
egyetemre/főiskolára, 
nem tervezek 
továbbtanulni 

készülök 
egyetemre v. 
főiskolára 
jelentkezni 

8 általános 3% 93% 5% 

szakmunkásképző 18% 75% 7% 

érettségi 36% 50% 14% 

felsőfokú 75% 15% 10% 

átlagosan 26% 65% 9% 

 

Az adatok azt mutatják, hogy minél magasabb valaki édesapjának az iskolai végzettsége, 

annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az illető egyetemre/főiskolára fog járni. A 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező apák gyermekeinek lényegében teljes 

kizáródása a felsőoktatásból különösen annak fényében kijózanító a felsőoktatás 

inkluzivitásának bővítése szempontjából, hogy egyébként ez a csoport a felnőtt népesség 

mintegy ötöde, vagyis innen esélytelen a rekrutációt várni. A diplomás önreprodukció 

természetes folyamat, a kérdés csak az, hogy számosságában ez mekkora arányt képvisel, 

hiszen a társadalmi mobilitás ettől függ. Az anyák hasonló adatai alig térnek el az apai 

háttértől, az előbbieket erősítik. 

24. táblázat  
A felsőoktatáshoz fűződő viszony az anya iskolai végzettsége szerint 

(N=1492, fiatal felnőttek) 

Apa iskolai 
végzettsége 

egyetemi/főiskolai 
képzésben 
veszek/vettem részt 

nem jártam 
egyetemre/főiskolára, 
nem tervezek 
továbbtanulni 

készülök 
egyetemre v. 
főiskolára 
jelentkezni 

8 általános 4% 92% 4% 

szakmunkásképző 14% 80% 6% 

érettségi 38% 49% 13% 

felsőfokú 67% 19% 13% 

átlagosan 26% 65% 9% 
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A szociális háttérnek ez a szignifikáns volta még inkább megjelenik a doktoráltak között. A 

megkérdezettek több mint fele megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban lakik, 

egynegyedük Budapesti, 13%-uk városból jön, és csupán a megkérdezettek 5%-a él 

községben. 

A szüleik iskolai végzettségét tekintve elmondható, hogy az egyetemi végzettség a 

meghatározó mind az édesanyák (23,9%), mind az édesapák között (36,5%). 

52. ábra  
Doktori végzettséggel rendelkezők szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége, % 

(N=200, doktori) 

 

 

A családi és iskolai szocializációt a megkérdezettek emlékezete is hitelesíti. Ezt a hatást 

mértük néhány állítással, amelyek jellemző volta nagymértékben eltér az iskolázottsági szint 

szerint. Előbb a felsőoktatás felé terelő állításokat vizsgálva azt látjuk, hogy a diplomát 
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szerzett fiatal felnőttek iskoláskori illetve családi élményei, ösztönzöttségei teljes mértékben 

eltérnek az általános iskolát, illetve szakmunkásképzőt végzettekétől. Láthatjuk, hogy 

lényegében már gyermekkorban eldől, hogy valakinek az életútján a diplomaszerzés reális 

alternatíva-e. Sem a család, sem a tanárok, sem a társak közege nem ösztönözte a 

továbbtanulásra azokat, akik végül távol maradtak a felsőoktatástól. Akik viszont diplomát 

szereztek, kezdettől fogva természetes kimenetként tekintettek az egyetemi-főiskolai 

tanulmányokra. 

 

53. ábra  
Mennyire jellemzőek Önre? Kérem, az értékeléshez használjon egy ötfokú skálát, ahol az 5-
ös azt jelenti, hogy az adott állítás nagyon jellemző Önre, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán 

nem jellemző. 
(N=1467, lakossági) 
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tanulmányaikat, hanem magának a felsőoktatási továbbtanulás perspektívájának a teljes 

hiányát gyermekkorukban, környezetükben.  

54. ábra  
Mennyire jellemzőek Önre? Kérem, az értékeléshez használjon egy ötfokú skálát, ahol az 5-
ös azt jelenti, hogy az adott állítás nagyon jellemző Önre, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán 

nem jellemző. 
(N=1500, lakossági) 

 

 

 

b. Környezeti motiváltság és kulturális tőke 

A családi háttér a szülők iskolai végzettsége mellett (azzal nyilvánvalóan összefüggésben) a 
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látszik, a kötelező olvasmányok is sokat nyomnak a latban, hiszen a korosztályi bontásnál az 

látszik, hogy minél idősebb valaki, annál kevesebb könyvvel rendelkezik. Ez a tendencia még 
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szembetűnőbben rajzolódik ki az iskolai végzettség figyelembevételekor. A tanulók 

könyvállománya átlag 346,87, a dolgozóké 202,61, az inaktívaké 160,33 darab volt. Az is 

látszik, hogy minél magasabb az iskolai végzettsége egy-egy megkérdezettnek, annál több az 

otthonában rendelkezésre álló olvasnivaló. Eszerint a legtöbb könyvvel a felsőfokú 

végzettségűek (367,43 darab), míg legkevesebbel a szakmunkásképzőt végzettek (113,87 

valamivel kevesebb mint a 8 általánost végzettek-117,01) rendelkeznek. 

Rákérdeztünk arra, hogy a fiatal felnőttek emlékezetük szerint 14 éves korukban, az iskolai 

kötelező olvasmányokon kívül milyen gyakran olvastak regényeket, verset. Negyedük (28%) 

soha nem olvasott könyvet, ha nem volt része a kötelező tananyagnak. Azok, akik olvastak, 

jellemzően legfeljebb havonta többször (17%), hetente többször (13%), hetente (8%), 

naponta (7%) vettek kezükbe nem kötelező olvasnivalót. 

A kulturális tőkét erősíti az iskola melletti ismeretszerzés. A megkérdezettek csaknem 

kétharmada nem vett részt különórán (61%), közép- és általános iskolásként is igénybe vette 

a fiatalok közel ötöde (17%). Csak középiskolában járt különórára a fiatalok 15%-a, csak 

általános iskolásként pedig 7%-uk vett részt ilyen képzésen. Ezek az átlagszámok azonban 

éppen a legfontosabb különbséget fedik el, nevezetesen, hogy a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező fiatal felnőttek több mint kétszer annyian jártak különórákra, mint az alacsonyan 

iskolázottak. 

55. ábra  
Járt Ön általános vagy középiskolai évei alatt különórákra (nyelvtanulás, számítógép, stb.)? 

(N=1498, fiatal felnőtt) 
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A rendelkezésre álló kapcsolati tőkére irányult az a kérdésünk, miszerint hány olyan ismerőse 

van a megkérdezettnek, akikkel legalább havi rendszerességgel találkozik, és diplomával 

rendelkezik (átlag 6,28 fő), egyetemista vagy főiskolás (átlag 11,19 fő), vagy egyetemi, 

főiskolai oktató (átlag 2,42 fő). Az általunk megadott ismerősök számát nem befolyásolja a 

kérdezett neme, ám a korcsoportok vizsgálatakor már szignifikáns eltérés mutatkozik. Az 

életkori helyzetből adódóan a 21-25 éves korosztálynál jelentkezik a legtöbb főiskolás és 

egyetemista (átlag 20,00 fő) és diplomással (átlag 7,10 fő), valamint oktatói (átlag 3,76 fő) 

ismerőssel való rendelkezés. Ugyan ez a tendencia figyelhető meg a munkaerőpiaci aktivitás 

tekintetében, több általunk megadott státuszú ismerőssel rendelkeznek a tanulók (diplomás 

10,35, egyetemista, főiskolás 31,07, oktató 6,11). Elmondható még az is, hogy minél 

magasabb egy válaszadó iskolai végzettsége, annál inkább rendelkezik e kapcsolati tőkét 

jelentő ismerősi körrel. 

A középiskolások közvetlen környeztükben érzékelik a felsőoktatási továbbtanulás 

vonzerejét, hiszen ismerőseit, barátait tekintve 25% szerint szinte minden barátja, ismerőse 

felsőoktatási intézmény hallgatója már, vagy éppen most jelentkezik. 37% állítja azt, hogy 

ismerőseinek, barátainak többsége továbbtanul. 10%-uk szerint körülbelül az ismerőseinek 

fele jelentkezett, fele nem, míg 17%-nak csupán az ismerőseinek kisebb hányada tanul 

tovább. 25% egyenesen azt állítja, hogy nem ismer senkit, aki felsőoktatási intézményben 

tanul tovább, vagy szeretne a jövőben továbbtanulni.   

56. ábra  
Ismerőseid, barátaid jelentkeztek-e most vagy korábban felsőoktatási intézménybe 

továbbtanulni? (százalékos megoszlás) 
(N=1289, középiskolás) 

 

igen, (szinte) 
mindegyikük 

25% 

igen, a 
többségük 

37% 

kb. a fele 
jelentkezett, 
a fele nem 

10% 
csak kisebb 

részük 
17% 

nincs ilyen korú 
ismerősöm, 

barátom 
11% 



112 

 

c. Iskolai életút a fiatal felnőttek körében 

Az iskolai életút a korai szocializációval kezdődik, így már a bölcsödének, illetve az óvodának 

is meghatározó jelentősége lehet a későbbi iskolai életút alakulásában. A megkérdezettek 

32%-a járt bölcsödébe, 96%-uk óvodába. 

A fiatal felnőttek 31%-a jelenleg is valamilyen iskolai képzésben vesz részt, jelenleg is tanul 

valamit. Legtöbben szakközépiskolások vagy technikumba járnak (16%), illetve egyetemi 

BA/BSc képzésben vesznek részt, míg legkevesebben diploma utáni, szakirányú képzésre, 

posztgraduális képzésre (1%) járnak.  

A megkérdezettek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége a következőképpen alakul: 

szakközépiskola vagy technikum, 8 általános (21-21%), gimnázium (18%), szakmunkásképző 

vagy szakiskola (16%), érettségi utáni szakképzés (6%), régi rendszer szerinti főiskola és 

főiskolai BA/BSc (4-4%), felsőfokú szakképzés (3%), egyetemi BA/BSc (2%), egyetemi 

MA/MSc, egyetemi osztatlan, egyetem (régi rendszer szerint), kevesebb mint 8 osztály, 

doktori (PhD fokozat), főiskolai abszolutórium (1-1%), egyetemi abszolutórium, főiskolai 

osztatlan képzés (1/2% alatt). 

Felsoroltunk 12 állítást a fiatalok jelenlegi vagy legutóbbi iskolájára vonatkozóan, és azt 

kértük, hogy egy ötfokú skála segítségével, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy teljesen egyetért, 

míg az 1-es azt, hogy nem ért egyet, értékelje ezeket. A pozitív érzelmi töltettel bíró 

kijelentések esetében, mint az intézmény iránti büszkeség (3,96) vagy a végzettek tisztelete 

(3,74) a nők jellemzően magasabb értékeket adtak, míg az önértékelési kérdéseket felvető „

Az, hogy az ISKOLA diákja vagyok / voltam, kevéssé befolyásolja, hogy mit tartok magamról

” állítás a férfiak irányába tolódik (3,38). A korosztály döntően nem befolyásolja az 

állításokra adott értékeket, de az aktivitás tekintetében a jelenleg még tanuló és dolgozó 

fiatalok a pozitív kijelentésekre magasabb értéket adtak meg, az inaktívak a negatív töltetű 

állítások esetében, mint a „Nem hiszem, hogy sokat tudok adni az ISKOLÁ-nak” (3,28) jártak 

el így. A végzettség tekintetében is ez látszik kirajzolódni, minél magasabb valakinek az 

iskolai végzettsége, annál nagyobb tisztelettel gondol vissza iskolájára, annál magasabb 

értéket ad meg. 
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25. táblázat  
Mennyire ért velük egyet  az iskolájára vonatkozóan. 

( 5 teljesen egyetért 1 egyáltalán nem ért egyet) 
(N=1434, fiatal felnőttek) 

Állítások Átlag 

Jó / jó volt ISKOLA-snak lenni. 3,89 

Büszke vagyok arra, hogy az ISKOLA-n végzem / végeztem a tanulmányaimat. 3,88 

ISKOLA-sként segítenünk kell egymásnak. 3,70 

Mások általában tisztelik az ISKOLA-n végzetteket. 3,68 

Úgy érzem, hogy értékes tagja vagyok / voltam az ISKOLA-nak. 3,46 

Az, hogy az ISKOLA-ra járok, ISKOLA-n végeztem, fontos meghatározója annak, 
hogy ki vagyok. 

3,38 

Az, hogy az ISKOLA diákja vagyok / voltam, kevéssé befolyásolja, hogy mit tartok 
magamról. 

3,25 

Az hogy az ISKOLA diákja vagyok / voltam, sokat elmond rólam. 3,22 

Nem hiszem, hogy sokat tudok adni az ISKOLA-nak. 2,90 

Mások általában nem tartják nagyra az ISKOLA-n végzetteket. 2,56 

Az ISKOLA-sokat a más intézménybe járók általában vesztesnek tartják. 2,22 

Gyakran szégyellem, hogy az ISKOLA diákja vagyok / voltam. 1,73 

 

A megkérdezettek döntő többsége (88%-a) befejezte az elkezdett iskoláit. 7%-nyian 

számoltak be arról, hogy a középiskolát nem fejezték be. A válaszadók 4%-a az egyetemi 

tanulmányait hagyta abba. Kevesebb mint 1% azoknak az aránya, akik valami miatt az 

általános iskolai tanulmányaikat szakították meg.  

 

d. Szakterületi irányultság 

A kérdőívben megkérdeztük, hogy a továbbtanulást tervező válaszadók mely szakterületen 

szeretnének továbbtanulni. Az első helyen választott szakirányok az azt választók arányának 

a sorrendjében a következők voltak: informatika (16%), közgazdasági (13%), tanárképzések 

(10%), műszaki (10%), bölcsészképzések (9%), jog (7%), társadalomtudományi képzések (7%), 

művészettel kapcsolatos képzések (5%) orvosi, egészségügyi (5%), sporttal kapcsolatos 

képzések (5%), honvédelmi, katonai képzések (4%), természettudományos képzések (3%), 

művészetközvetítő képzések (3%), agrárképzések (2%).  



114 

26. táblázat  
Melyik szakterületen szeretne továbbtanulni? Melyiket választaná elsőként? És másodikként? És 

harmadikként? (N=380, továbbtanulni szándékozó fiatal felnőttek) 

Szakterület Válaszolók aránya 

informatika 38% 

közgazdasági 31% 

műszaki 24% 

tanárképzések 24% 

bölcsészképzések 21% 

jogi 18% 

társadalomtudományi 16% 

művészettel 
kapcsolatos 

13% 

egészségügyi, orvosi 11% 

sporttal kapcsolatos 11% 

honvédelmi, katonai 8% 

természettudományos 8% 

művészetközvetítő-
képzés 

6% 

agrárképzések 5% 

 

Egy ilyen adatsor láttán természetes igény, hogy azokat összevessük a tényleges jelentkezési-

felvételi adatokkal. Ebben a relációban szembeötlőek az eltérések, amelyek akkor sem sokkal 

kisebbek, ha az első helyen megnevezett szakterületeket vetjük össze a 2013-as felvételi 

adatokkal. 
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57. ábra  
Továbbtanulási tervek szakterületenként (N=1289, középiskolások) és a valós felvételi 

adatok 

 

 

Kézenfekvő magyarázata az anomáliának a vágyak és realitások közti különbségre utalni, 

azonban ennek a tényezőnek egy speciális esetével van itt dolgunk. Nevezetesen kutatásunk 

kifejezetten a percepciót kutatja, azaz a felsőoktatásról és tudományról meglévő 

véleményeket, felfogásokat tárja fel, amelyek megfelelése a tényadatokkal több kérdés 

esetében is nemhogy nem számon kérhető, hanem éppen ellenkezőleg: az igazi kérdés az: 

vajon a nyilvánvaló eltéréseknek mi az oka? Ez az, ami kutatásunk igazi hozadéka lehet. 

Jelen esetben ehhez az segít hozzá minket, ha felidézzük az egyes képzési területek iránti 

tisztelet és a tételezett kereseti lehetőségek adatait. Láthattuk, hogy ezek között is komoly 

diszkrepancia áll fenn, amit most bővítünk a felvettek statisztikai adatsorával. 

3% 

1% 

5% 

2% 

4% 

3% 

4% 

3% 

8% 

4% 

3% 

5% 

2% 

6% 

7% 

6% 

16% 

7% 

5% 

7% 

9% 

9% 

10% 

11% 

10% 

16% 

13% 

20% 

hova jelentkezne? felvettek 2013

művészetközvetítő-képzés 3% 1%

művészettel kapcsolatos 5% 2%

honvédellmi, katonai 4% 3%

sporttal kapcsolatos 4% 3%

jogi 8% 4%

természettudományos 3% 5%

agrárképzések 2% 6%

társadalomtudományi 7% 6%

informatika 16% 7%

egészségügyi, orvosi 5% 7%

bölcsészképzések 9% 9%

tanárképzések 10% 11%

műszaki 10% 16%

közgazdasági 13% 20%
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58. ábra  
Felvételi statisztika összevetése a kereseti lehetőséggel és az egyes területek iránti 

tisztelettel (N=1469, középiskolások) 

 

 

Látható, hogy a felvételi rendszer realitásai és a felsőoktatás képzési kapacitása több képzési 

területen is jelentősen eltér a továbbtanulni igyekvők értékpreferenciáitól. A jelentkezési 

adatok mindehhez újabb elemmel járulnak hozzá. Látszik belőlük ugyanis, hogy egyetlen 

vélekedés, illetve szándékmegfogalmazás sem korrelál a tényleges jelentkezésekkel és 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

melyiket tiszteli?

legjobb kereset

felvettek 2013

melyiket tiszteli? legjobb kereset felvettek 2013

művészetközvetítő-képzés 2% 1% 1%

művészettel kapcsolatos 3% 0% 2%

honvédellmi, katonai 4% 2% 3%

sporttal kapcsolatos 1% 1% 3%

jogi 15% 23% 4%

természettudományos 5% 2% 5%

agrárképzések 2% 3% 6%

társadalomtudományi 3% 5% 6%

informatika 8% 16% 7%

egészségügyi, orvosi 18% 15% 7%

bölcsészképzések 9% 4% 9%

tanárképzések 10% 2% 11%

műszaki 10% 10% 16%

közgazdasági 9% 15% 20%
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felvételi adatokkal – ugyanakkor erős az együttjárás a percepciós adatokon belül és a 

tényleges továbbtanulási cselekményeken belül. 

59. ábra  
Felvételi statisztika összevetése a továbbtanulási tervekkel, a kereseti lehetőséggel és az 

egyes területek iránti tisztelettel 
(N=1469, középiskolások) 

 

 

Mindebből azt a következtetést javasoljuk levonni, amit már a felsőoktatási percepció más 

területein is láttunk: az egyetemi világról kialakított kép és a valóság között komoly eltérések 

vannak, vagyis a magyar (és nemzetközi…) felsőoktatás új, megváltozott működését, 

intézményrendszeri és társadalmi jellemzőit alig sikerült megismertetni a társadalommal. Ez 
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művészetközvetítő-képzés 2% 1% 1% 1% 3%

sporttal kapcsolatos 1% 1% 3% 3% 4%

jogi 15% 23% 4% 4% 8%

művészettel kapcsolatos 3% 0% 2% 4% 5%

természettudományos 5% 2% 5% 5% 3%

társadalomtudományi 3% 5% 6% 5% 7%

agrárképzések 2% 3% 6% 5% 2%

honvédellmi, katonai 4% 2% 3% 6% 4%

informatika 8% 16% 7% 6% 16%

egészségügyi, orvosi 18% 15% 7% 7% 5%

bölcsészképzések 9% 4% 9% 9% 9%

tanárképzések 10% 2% 11% 11% 10%

műszaki 10% 10% 16% 15% 10%

közgazdasági 9% 15% 20% 18% 13%
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pedig összezavarja az értékítéleteket, elbizonytalanítja a személyes döntéseket, csökkenti a 

társadalmi támogatottságot.   

Ez a modulálás közvetlenül is hatóerővé válik a továbbtanulási jelentkezéseknél. A két 

legtöbbször említett ok összevetése mutatja, hogy az érdeklődés számít a legfontosabb 

elemnek (ahogyan ezt korábban is láttuk a felsőoktatási motivációknál). 

27. táblázat  
Kérem, válassza ki a kártyán szereplő szempontok közül azt a kettőt, ami a legfontosabb szerepet 

játszotta abban, hogy ezt az intézményt választotta. Melyik volt a legfontosabb? 
(N=297, fiatal felnőtt felsőoktatásban tanulók) 

szempont említők aránya (%) 

itt volt olyan szakma/szak, ami érdekelt 37,1 

ez egy jó hírű iskola 20,8 

közel volt lakóhelyemhez 16 

barátaim is idejártak, járnak 6,6 

tanáraim javasolták 5,5 

szüleim javasolták 3,5 

úgy gondoltam, csak ide vesznek fel 2,8 

csak ide vettek fel 2,4 

egyéb ok 2,4 

testvérem, szüleim is idejártak 2,3 

a környéken ez volt az egyetlen egyetem, főiskola 0,6 

 

Megerősítette a preferenciák jellegét a második helyen jelölt válaszok sorrendje a választás 

gyakorisága szerint: „itt volt olyan szakma/szak, ami érdekelt „ (22%), „ez egy jó hírű iskola

” (21%), „közel volt lakóhelyemhez” (12%), „tanáraim javasolták” (11%), „szüleim 

javasolták” (9%), „barátaim is ide jártak / járnak” (8%), „csak ide vettek fel” (4%), „úgy 

gondoltam, csak ide vesznek fel” és „testvérem, szüleim is idejártak”  (3-3%), „a 

környéken ez volt az egyetlen egyetem, főiskola” és „egyéb ok” (3-3%), „TV, rádió, 

újsághirdetés alapján” (2%). Abban az esetben, ha a két említés gyakoriságát összevonjuk, 

látható, hogy a leginkább befolyásoló tényező az, hogy az adott helyen lehetett olyan 

képzéshez hozzájutni, mely az érintett fiatalt érdekelte (30%), míg a legkevésbé fontos 

szempont összességében a tv, rádió, vagy újsághirdetés alapján való befolyásolás (1%) volt. 
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Amikor konkrétan középiskolások körében érdeklődtünk a továbbtanulási terveikről, ott 

mind a preferált területek, mind pedig a tájékozódási tényezők korrelálnak a fiatal felnőtt 

minta továbbtanulói almintáján kérdezettel.  A legnépszerűbbek a bölcsészettudományi és 

műszaki képzések, illetve ezzel kapcsolatos szakok, ugyanakkor a gazdaságtudomány és az 

orvostudomány iránti érdeklődés is kiemelkedik.  

60. ábra  
Milyen szakra jelentkeznél? (százalékos megoszlás) 

(N=770, továbbtanulni készülő középiskolások) 

 

A továbbtanulási döntést az adott terület iránti érdeklődés, a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedés reménye, a leendő diploma külföldön való használhatósága, a testhezálló 

pálya és a megfelelő fizetés befolyásolja a leginkább a középiskolások körében. Itt is az 

előzőekhez hasonló mintázat látható, hiszen a szülői hatás és a testvérek választása a 

legkevésbé tekinthető mérvadónak.  
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28. táblázat  
Amikor kiválasztottad azt a szakot, ahová első helyen jelentkeznél, mi befolyásolta a döntésedet? 

(1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva – átlagpont) 
 (N=378, felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek) 

Olyat tanuljak, ami érdekel.  4,7 

Olyan végzettséget adjon, amivel akár 20 év múlva is dolgozni tudok. 4,3 

Olyan foglalkozásom legyen, amivel könnyű elhelyezkedni.  4,1 

Olyan végzettségem legyen, amit külföldön is tudok használni.  4,1 

Olyan tárgyból kelljen felvételizni, továbbtanulni, ami jól ment az iskolában.  4,0 

Olyan foglalkozásom legyen, amivel sokat lehet keresni.  3,9 

Olyan szakra jelentkezzem, ahova könnyű bejutni.  2,4 

Olyan foglalkozásom legyen, amit a szüleim elvárnak tőlem.  2,0 

Olyan szakon tanuljak tovább, ami most menő.  1,7 

Barátom/barátaim is erre a szakra jelentkezett/jelentkeztek.  1,7 

Szüleim is ezt végezték / családi hagyományt követek.  1,6 

Testvérem is erre a szakra jelentkezett.  1,5 

 

Az intézményválasztásban a diákok szerint a minőség és finanszírozhatóság a legfontosabb 

szempont. Értékelvű szempontok interiorizálására utal, hogy a legjobb egyetemen vagy 

főiskolán kívánnak továbbtanulni, miközben a tandíj visszatartó hatása is megjelenik. Ettől 

lényegesen kisebb jelentősége van az összes többi szempontnak, az pedig nyilván egyfajta 

megfelelési vágyat fejez ki, hogy a könnyű bejutást és a könnyű diplomaszerzést szinte már 

az elutasítottság mértékéig tartják irrelevánsnak. 

29. táblázat  
Mi alapján választanál intézményt? (1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva – átlagpont) 

(N=376, továbbtanuló középiskolások)  

A legjobb legyen az adott szakterületen.  4,0 

Tandíj mértéke.  3,7 

Hírnév.  3,1 

Intézmény távolsága a lakóhelyemtől.  2,9 

A legrangosabb intézmény legyen.  2,9 

Budapesten legyen az intézmény. 2,7 

Nagy egyetemi városban legyen az intézmény.  2,7 

Kiemelkedően nehéz megszerezni a diplomát az adott helyen, magasak a 
követelmények.  

2,7 

Könnyű legyen bejutni.  2,6 

Könnyű az adott intézményben megszerezni a diplomát (könnyű tanulmányok).  2,5 
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A legnépszerűbb intézmény legyen.  2,4 

Ismerőseim járnak oda.  2,3 

 

A továbbtanulási tájékozódást illetően az információszerzés egyre inkább az internetes 

forrásokra koncentrálódik, különösen az egyetemek, főiskolák weblapjai válnak fontossá. 

Emellett a szülői és tanári hatás a meghatározó, míg a Facebook már nem jelent külön 

csatornát, hanem a kommunikáció evidens platformjaként szerepel. 

61. ábra  
Amikor a továbbtanulással kapcsolatosan keresel információkat, milyen csatornákat 

használsz? (többet is jelölhetsz, a jelölések százaléka) 
(N=1299, középiskolások) 

 

 

e. A doktoráltak iskolai életútja, motiváltsága 

A középfokú iskola elvégzésekor a megkérdezett doktoranduszok többsége négyosztályos 

gimnáziumba járt (87%), szakközépiskolai osztályban végzett 9%-uk, technikumba járt 

további 6 %, és 1%-uk járt hatosztályos gimnáziumba. 
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62. ábra  
Középfokú iskolai végzettség 

(N=200, doktori) 
 

 

A PhD fokozattal rendelkező megkérdezettek családi állapotára a házasságban élés a 

jellemző, 69,9%-uk házas és él a házastársával. Az egyedülállók 10%-ot tesznek ki. 

A házastársak többsége társadalmilag immobil, kétharmaduk legalább egyetemi diplomával 

rendelkezik, 16%-uknak van főiskolai végzettsége, és a legalacsonyabb iskolai végzettség a 

szakközépiskola. 

A doktorandusz hallgatók fele közvetlenül az egyetemi diploma megkezdése után jelentkezik 

a doktori képzésre, és több mint 90% rendelkezett az adott doktori programhoz tartozó 

szakirányú végzettséggel. A doktori képzést átlagosan 5,24 év alatt végezték el. 

A doktori képzésre való jelentkezés főbb motivációi közé tartozik a szakmai érdeklődés, a 

kutatási lehetőségek, valamint a szakmai karrier. A legkevésbé motiválta a jelentkezőket a 

hallgatói juttatások megléte vagy a hallgatói évek meghosszabbítása. 

szakközépiskola 
9% 

technikum 
3% 

4 osztályos 
gimnázium 

87% 

6 osztályos 
gimnázium 

1% 



123 

63. ábra  
Doktori képzésre jelentkezők motivációi 

(N=200, doktori) 

 

Az intézmény kiválasztásakor a legfőbb szempont a megkérdezettek egyharmadánál az 

intézmény presztízse volt, egynegyedük más helyen nem találta meg az adott szakmai 

területet, egy másik negyedük a korábbi egyetemének a doktori iskoláját választotta, és 

11,5% az intézmény közelsége alapján döntött. 

 Az egyetemi éveik alatt 18%-uk részesült külföldi ösztöndíjban, a PhD képzésük alatt 54% 

kapta meg ezt a lehetőséget, és a disszertáció után a megkérdezettek 20,5%-a járt külföldön 

ösztöndíjjal. 

A doktori képzés elvégzése során készülő munkák sok esetben maradandó alkotások, de 

olykor nem kapnak nagy nyilvánosságot. A válaszadók 43,9%-a az előbbi csoporthoz 

tartozónak érzi magát, és úgy véli, a disszertációjához kapcsolódó kutatási tevékenységek 

jelentős mértékben hozzájárultak az adott témakör jobb megismeréséhez. A szűkebb 

szakmai területen belüli jelentőséget azonban csekélyebbre becsülték, 35,4% szerint 

viszonylag nagy mértékben tett hozzá a szakmai élethez a megkérdezett a disszertációja 

által, és 32,8% érzi úgy, hogy csak kis mértékben járult hozzá az adott terület szakmai 

újdonságaihoz. 
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64. ábra  
Doktori disszertációk értékelése 

(N=200, doktori) 

 

30. táblázat  
A válaszadók egyharmada végzett másodállásban valamilyen pénzkereső tevékenységet az alábbi 

területeken, % 
(N=200, doktori) 

egyetem 52,5 

 kutatóintézet 11 

 cég, vállalat 8,5 

 kórház, klinika 7,5 

 könyvtár, levéltár 3 

 államigazgatás, önkormányzat 3 

 főiskola 2,5 

 saját vállalkozás, cég 2 

 non-profit szféra (alapítvány, egyesület) 0,5 

 külföldön kutatóintézet 0,5 

 külföldön egyetem, főiskola 0,5 

 külföldön cég, vállalat 0,5 

 szellemi szabadfoglalkozású 0,5 

 

A megkérdezettek több, mint fele (52,5%) egyetemen dolgozott a doktori fokozat 

megszerzése alatt, a második legnépszerűbb munkahely valamilyen kutatóintézet volt (11%), 
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majd a cégek és vállalatok következtek (8,5%), illetve a kórházakban és klinikákon is 

dolgozott a megkérdezettek 7,5%-a a doktori képzés végzése során. 

A doktorandusz hallgatók átlagosan 5,24 év alatt szerzik meg a doktori fokozatot a képzés 

megkezdésétől a disszertáció megvédéséig (N=177). A megkérdezettek 82%-a az eredetileg 

megadott határidő alatt készítette el a disszertációját. 

A doktori disszertáció eredményeinek hasznosulásaként a többség szakmai folyóiratban 

megjelenő publikációt jelentett meg (79,5%). Kisebb arányban születtek könyvek is az 

elkészült disszertációkból (34%), illetve szakmai eljárás vagy technológia született belőle 

(18,5%). Szabadalmi termék mindössze a disszertációk 7,5%-ából lett. 

65. ábra  
Doktori disszertációk eredménye 

(N=200, doktori) 

 

 

A doktoráltak motiváltságának, iskolai életútjának vizsgálata az EFOP célkitűzések 

szempontjából is nélkülözhetetlen. Ennek megállapításai alapján ugyanis „ jelentős 

problémát jelent a kutatói állomány stagnálása, illetve az elvándorlás. A 10.000 

foglalkoztatottra jutó kutatók száma 56, ami jelentősen elmarad az OECD átlagtól. 

Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mind a felsőoktatási K+F ráfordítás csekély, 

s a kutatói állomány viszonylag alacsony bérű, de ennek ellenére jó eredményeket ér el 

(tudományos eredményességet mérő Hirsch-index értéke: EU átlag 3/4-e, miközben a 

ráfordítások az EU átlag felét sem érik el).” 

Az ERFA és a GINOP K+F+I fejlesztéseihez szükséges személyi feltételek bővítését a 

felsőoktatási képzések biztosítják (doktori képzés, fejlesztőmérnök-képzés, 
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innovációsszakember-képzés). A tudományos utánpótlás javítását, figyelembe véve a 

doktoráltak válaszait a képzésük tapasztalatairól, valóban jól szolgálja a beavatkozási 

területek priorizálása, a már meglévő kutatói ösztöndíjak bővítése és újonnan induló 

ösztöndíjak érdekében a bérfejlesztés, a brain-grain programok indítása. A nemzetközi 

hálózatokban való bennlétet alapvetően megfelelőnek tartják, de a részvételi lehetőségek 

kiszélesítése találkozik a PhD-sok igényeivel, különösen az Európai Kutatási Térségen 

(European Research Area) belüli doktori mobilitás élénkítését a Magyarországra áramló 

mobilitás támogatásával, külföldi Master és PhD hallgatók fogadása részképzések keretében. 

Az EFOP-ban megfogalmazott további lépések, a COFUND programok társfinanszírozása: és a 

nemzetközi K+F infrastruktúrákhoz való hozzáférés támogatása, valamint az ERC-hoz 

kapcsolódóan kisegítő, illetve kompenzáló, valamint az ERA Chair programhoz egyéni 

támogatások nyújtása visszaigazolja a doktoráltak válaszaiból az egyértelmű szándékot a 

nemzetközi tudományos életben való részvételre. 

 

3. A tanulmányok finanszírozási hátterének megítélése 

A továbbtanulási döntéseket az előbbiek tanulsága szerint nem feltétlenül közvetlenül, de 

az általános társadalmi percepció szintjén jelentős mértékben meghatározza, hogy milyen 

kép él a tanulás költségeiről, a felsőoktatásba fektetendő pénz hasznosságáról, a költségek 

finanszírozhatóságáról. 

A kiindulópont természetesen az, hogy egyáltalán milyen költségre gondolnak az emberek, 

amikor a diplomaszerzésről van szó? Megkérdeztük, hogy a válaszadók szerint mennyibe 

kerül ma egy hároméves felsőoktatási képzést (alapképzést) elvégeznie, abban az esetben, 

ha nem kell tandíjat, költségtérítést fizetnie. A kérdésre adott válaszok átlaga nagyjából 

másfél millió forint (1 410 740 Ft.) lett. Minél idősebb, minél képzettebb vagy minél 

nagyobb településen lakik valaki, annál magasabb összeget becsült meg. 

Feltettük azt a kérdést is, hogy ha a megkérdezett családjában valaki továbbtanulna, akkor 

ki tudnák-e fizetni az általuk becsült összeget. A válaszadóknak csupán 3%-a állította, hogy 

gond nélkül ki tudná fizetni az összeget. 18%-uk ki tudná fizetni ezt az általa becsült 

összeget abban az esetben, ha más területen megtakarítnának. A megkérdezettek 16%-a 

állította, hogy diákhitel segítségével, további 6%-uk, hogy hitellel ki tudnának fizetni egy 

alapképzést. A válaszadók 5%-a szerint nem ér ekkora többletterhet a diploma, 9%-uk 
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állította, hogy nem akar eladósodni. A válaszadók 43%-a semmiképpen nem tudná kifizetni 

egy hároméves felsőoktatási alapképzés összegét. 

 

a. Mennyit ér a tanulás? 

Az általánosságok szintjén az oktatás, felsőoktatás olyan területként jelenik meg, amelyre 

mindenki fontosnak tartja a ráfordítások emelését – de mi arra voltunk kíváncsiak, vajon 

valódi döntési helyzetben mennyire preferálná a többi lehetséges fogyasztási irányhoz 

képest a tanulmányokat a magyar családok többsége.  

Előbb arra kérdeztünk rá, hogy a válaszadók mely dolgokért lennének hajlandók 

többletmunkát vállalni, majd pedig azt, hogy eladósodnának-e ezekért a célokért. 

66. ábra  
Többletmunka és eladósodás vállalása 

(N=1467, lakossági) 

 

 

Mindkét szempontból a saját ingatlan megvásárlása kiemelkedően az élen áll, a második 

helyen található a „gyermek taníttatása”, mely kétharmadnyi említést kapott. Még így is 

jócskán meghaladja azonban azokat a fogyasztási javakat, amelyek egyébként az áruhitelek 

kedvelt tárgyai. A rezsi kifizetése és a gyermek nevelése jön szóba még a többletterheknél, 

ám ez utóbbi hitelfelvételt nem indokolna a döntő többségnél. A diplomaszerzés azonban az 

összes említés alig tizedében fordul elő, amit azonban nem egyértelműen a felsőfokú 
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tanulmányok elutasítása, inkább a kifejezés idegensége, illetve a taníttatásba benne foglalt 

felsőoktatási áldozatvállalás magyarázhat. 

A fiatal felnőtt korosztály továbbtanulni nem szándékozó, felsőoktatásba nem járó, nem 

diplomások csoportjánál is hasonló preferenciákat tapasztalunk. Többletmunkát vagy 

eladósodást ők is elsősorban saját lakóingatlanért vállalnának (33 ill. 44%), az autó a második 

leginkább említett cél (21 ill. 19%). A gyermeknevelésért vállalni kész többletmunka és hitel 

is csak kevesek számára elfogadott (15 és 11%), emellett pedig a rezsi kapott érdemi említést 

(14 ill. 10%) A diploma számukra sem motiváló, többletmunkát 1, míg eladósodást 4% 

vállalna. A hitelfelvétellel szembeni ellenérzés ugyanakkor ebben a csoportban meghatározó: 

43% semmiért sem lenne hajlandó erre.  

A továbbtanulni nem szándékozó, nem felsőoktatásban lévő, nem diplomások csoportjától 

megkérdeztük, hogy ha hirtelen nagyobb összeghez jutnának, mire költenék elsősorban. A 

válaszadók döntő többsége, 71%-a a lakásvásárlást említette, 47%-uk autóra, 27%-uk 

utazásra, 25%-uk a jelenlegi lakókörülményeinek felújítására, 24%-uk különböző 

takarékossági formákra, 17%-uk vállalkozásindításra, 16%-uk szórakoztató elektronikára 

költene. A válaszadóknak csupán 10%-a említette, hogy egy ilyen esetben tanulásra (is) 

költene pénzt. 

A középiskolások beszámolója szerint is a hitelektől való megszabadulás a családi stratégia 

sokaknál. 37%-uk szerint tudtukkal családjuknak nincsen semmilyen hitele, 19% nem tud 

róla. 30% állítja azt, hogy családjuknak lakáshitele van, emellett 19% pedig autóvásárlási 

hitellel rendelkezik. A diákhitel a hitelek sorában az utolsó helyet foglalja el a család 

tartozásai között. 

Ez a szocializáltság tükröződik abban is, hogy egyénileg milyen hitelt vállalnának. Hasonló 

mintázat rajzolódik ki a középiskolások egyéni döntéseit tekintve. Első a rangsorban a saját 

lakóingatlan vásárlása, bővítése (17%), második a gyermek taníttatása (11%), a harmadik 

pedig az autóvásárlás (10%). A diplomaszerzésre fordított hitel a rangsor közepén 

helyezkedik el (6%), tehát lényegében megegyezik ez is a felnőttek preferenciáival. 
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31. táblázat  
Szerinted általában miért érdemes hitelt felvenni? (százalékos megoszlás) 

(N=1299, középiskolás) 

Saját lakóingatlan vásárlása, bővítése 17% 

Gyermek taníttatása 11% 

Autó 10% 

Rezsi, lakásfenntartás 7% 

Diplomaszerzés 6% 

Gyermeknevelés (öltözködés, ajándékok, utaztatás) 4% 

Sport, hobbi 1% 

Szórakoztató elektronika 1% 

Utazás 1% 

Könyvek, színház, koncertek, szórakozás 0,4% 

 

b. A felsőoktatás költségei – a tandíj ügye 

Láthattuk, a családi gazdálkodásban a diploma nem élvez preferenciát, azt nem tekintik 

olyan befektetésnek, amelynek értéke vetekedne az ingatlannal vagy általában a 

taníttatással, gyerekneveléssel. Ettől nem független az arról való nézetek iránya sem, hogy 

egyáltalán kelljen-e fizetni a felsőoktatási részvételért. 

Hogy a diploma pénzbe kerül, azt adottnak vettük a felmérésben, arra azonban 

rákérdeztünk, hogy milyen arányban viseljék a költségeket a szereplők? Egymillió forintot 

kellett felosztani, s a lakossági mintán a következő megoszlás született: 

67. ábra  
Felsőoktatás finanszírozásának lehetséges felosztása a lakosság szerint  

(N=1489, lakossági) 
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Ez a felosztás konzisztens azzal a véleménnyel, miszerint a magyar felsőoktatás egyáltalán 

nem túlfinanszírozott, a lakossági értékítélet egyértelműen elutasítja ezt a felvetést, a 

válaszolók alig ötöde gondolja így: 

68. ábra  
Az állam túl sokat költ a felsőoktatásra 

(N=1394, lakossági) 

 

 

Látható, hogy a válaszadók többsége szerint a diploma árát elsősorban az államnak, 

másodsorban a munkaadóknak, és csak harmadsorban magának a diplomásnak kell 

megfizetnie. Ez a vélemény elég monolit a felnőtt magyarországi lakosság körében. Az iskolai 

végzettség, lakóhely, életkor, nemi hovatartozás nem befolyásolja érdemben a 

véleményeket. Ennek alapján a tandíjhoz való viszony is adódik.  
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69. ábra  
Néhány állítást fogok Önnek felolvasni az egyetemi, főiskolai tandíjakkal kapcsolatban, és 

arra kérem, mindegyiknél mondja meg, egyetért-e vele, vagy nem! 
(N=1491, lakossági) 

 

 

E válasznál, hasonlóan a finanszírozás költségviselőihez, valamennyi korcsoportban, minden 

településtípusnál, az iskolázottság mindegyik szintjén döntő többségben vannak azok, akik 

ellenzik az általános tandíjat. Ugyanakkor a válaszolók negyven százaléka valamilyen 

formában elfogadhatónak tartana egy szűkebb körű tandíjfizetést, a gazdagok tandíjfizetését 

pedig 34% támogatja. Természetesen arra a kérdőív nem adhatott választ, hogy a „gazdag” 

kategória megállapítását miképpen látják lehetségesnek. 

Az általános tandíjellenességhez képest meglepő, hogy amikor a lakosság érdemben tett is az 

ilyen tandíjrendszer ellen, a 2008-as felsőfokú képzési hozzájárulásról tartott sikeres 

népszavazáson a válaszadóknak csak 17%-a állította, hogy részt vett rajta. A népszavazáson 

saját állítsuk szerint résztvevők 69%-a állította, hogy a tandíj eltörlése mellett szavazott, 

20%-uk a tandíj eltörlése ellen szavazott. 11%-nyian pedig már nem emlékeznek, hogy 

hogyan szavaztak. A népszavazás tényleges számaihoz képest ez érdekes torzulást mutat. A 

kérdésre, hogy „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat 

folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?” 50,51%-os részvételi 

aránnyal az érvényesen szavazó választópolgárok 82,22%-a szavazott „igen”-nel. 

A középiskolás diákok ugyancsak elutasítóak azzal szemben, hogy a felsőoktatásért 

differenciálatlanul mindenkinek fizetnie kelljen. Azonban akkor elfogadható számukra az 

általános fizetési kötelezettség, ha ezt kedvezményekkel, ösztöndíjakkal ki lehet váltani a 

tehetséges, jól tanuló diákok esetében. Ennél alig valamivel kevésbé tartják igazságtalannak, 
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hogy fizetni kelljen a felsőoktatásért, míg a rászorultsági alapú kedvezményeket, 

mentességet sem támogatják igazán. 

 

32. táblázat  
Mennyire értesz egyet az alábbi kifejezésekkel? (1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva – átlagpont) 

(N=1279, középiskolás) 

Valamennyit mindenki fizessen a felsőoktatásért, de legyenek 

kedvezmények: ösztöndíj a tehetséges/jól tanuló diákoknak 

3,9 

Nem tartom igazságosnak, hogy fizetni kelljen a felsőoktatásért. 3,8 

Valamennyit mindenki fizessen a felsőoktatásért, de legyenek 

kedvezmények: ösztöndíj a rászorulóknak. 

3,5 

Valamennyit mindenki fizessen a felsőoktatásért, kivéve a 

hátrányos helyzetűeket. 

3,1 

Mindenkinek fizetni kellene a felsőoktatásért. 2,2 

 

c. Diákhitel 

A felsőoktatási tanulmányok finanszírozási alternatívája, a diákhitel kiemelt kérdése volt 

felmérésünknek, elsősorban a közvetlenül érintett korosztály tekintetében. Azok, akik a 

felsőoktatástól távol álló fiatal felnőttek, szintén hallottak ugyan róla (62%-uk), de az annak 

tartalmáról szóló nyitott kérdésben érdemi információt alig tudtak mondani róla. A 

továbbtanulni szándékozó fiatal felnőttek döntő többsége (92%) hallott már a diákhitel 

lehetőségéről, de 73% nem ismerte annak részleteit. A válaszadók 18%-a állította, hogy 

sikeres felvételi esetén felvenné a diákhitelt, 59%-uk pedig nem élne ezzel a lehetőséggel. A 

válaszadók 22%-a még nem tudja, hogy felvenné-e ezt a fajta hitelt, vagy sem. 

A középiskolások esetében azért is látszik kiemelten fontos kérdésnek a tanulmányok 

finanszírozásának forrásait megtalálni, mert köztük a véleményüket nyilvánítók 17%-a 

biztosan nem tanulna tovább, ha csak költségtérítéses képzésre vennék fel. 38% venné 

igénybe a szülők támogatását, 29% pedig a diákhitelt igényelné ilyen esetben. 16% mondja 

azt, hogy egyetem, főiskola mellett munkát vállalna annak érdekében, hogy a 

költségtérítéses képzés finanszírozását megoldja. 
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70. ábra  
Ha csak költségtérítéses képzésen lenne lehetőséged tanulni, akkor… 

(százalékos megoszlás) 
(N=1269, középiskolás) 

 

 

A diákhitelről a legtöbb középiskolás úgy véli, értelmetlen, hiszen a későbbiek során a 

sokszorosát kell visszafizetni a felvett összegnek, nem tartják tehát kedvező lehetőségnek. 

71. ábra  
Véleményed szerint a diákhitel... 

(százalékos megoszlás) 
(N=1156, középiskolás) 

 

 

Döntő többségük (76%-uk) se a Diákhitel1-et, se a Diákhitel2-t nem venné fel, ám ha mégis, 

akkor inkább a Diákhitel1-et választaná, amely szabad felhasználású. A bizonytalannak 

tartott jövőkép miatt nem szeretnék igényelni a diákhitelt, és ha szükséges, akkor inkább a 

munkavállalással próbálnák orvosolni az anyagi nehézségeket. Többen említették, hogy túl 
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tovább. 
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Dolgoznék, 
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Diákhitelt 

vennék fel. 
28% 

63% 

56% 

42% 

23% 

27% 

34% 

48% 

67% 

Értelmetlen, mert a sokszorosát kell visszafizetni a
felvett összegnek.

Visszafizetését rögtön a diploma megszerzése
után el kell kezdeni.

Arányos a keresettel, kifizethető.

Nagyon kedvező lehetőség.

Igen Nem
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kevés információval rendelkeznek az diákhitellel kapcsolatban, tehát emiatt is kockázatosnak 

ítélik.  

72. ábra  
Felvennél-e diákhitelt? (százalékos megoszlás) 

(N=1136, középiskolás) 

 

 

73. ábra  
Felvennéd-e a diákhitelt… az apa iskolai végzettsége szerint? (százalékos megoszlás) 

(N=1136, középiskolás) 
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A diákhitel felvétele nem függ olyan szociodemográfiai tényezőtől, mint a szülő 

iskolázottsága. Látható, hogy az apa iskolai végzettsége nem befolyásolja a diákhitel 

igénylésének hajlandóságát, alapvetően a diákhitel mindkét típusának elutasítása jelenik 

meg.  

74. ábra  
Felvennéd-e a diákhitelt… összességében hogyan érzed anyagilag?  (százalékos megoszlás) 

(N=1136, középiskolás) 

 

 

Az olyan háttérváltozó, mint az anyagi körülmények, úgy tűnik, nincsenek erőteljes 

befolyásoló erővel a hitelfelvételre. 76% körül mozog valamennyi jövedelmi csoportban a 

diákhitel mindkét típusának elutasítása. Kitűnik azonban az, hogy a nélkülözések között élők 

nagyobb arányban (13%) igényelnék és választanák a Diákhitel1-et, vagyis azt a típust, amely 

szabad felhasználású, és nem csak kizárólag a tandíjra, költségtérítésre fordítható. Ezen 

csoportnál a diákhitel mindkét formája is népszerűbb, hiszen 6%-uk állítja azt, hogy mind a 

Diákhitel1-et, mind a Diákhitel2-t felvenné. Ezzel szemben a gondok nélkül élők, a pénzük 

okos beosztásával jól kijövők, a pénzükből éppen hogy kijövők és a hónapról hónapra anyagi 

gondokkal küzdők, ha már hitelt igényelnének, akkor ezen belül Diákhitel2-t választanák, 

vagyis azt, ami tandíjra, költségtérítésre fordítható. 
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75. ábra  
Felvennéd-e a diákhitelt… milyen tanuló vagy? (százalékos megoszlás) 

(N=1136, középiskolás) 

 

 

A tanulmányi eredményt tekintve a kitűnő és jó tanulmányi átlaggal rendelkező 

középiskolások némileg magasabb arányban vennének fel diákhitelt a közepes vagy gyenge 

átlaggal bíró társaikhoz képes. Akik kitűnő tanulónak vallják magukat, azok 28%-a szeretne 

hitelt felvenni, a jó tanulók 24%-a döntene hasonlóképp. Aki közepes vagy gyenge 

tanulmányi átlaggal rendelkezik, azon tanulók 20-20%-a választaná a hitel valamely formáját.  
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76. ábra  
Felvennéd-e a diákhitelt… szakirány-választás szerint? (százalékos megoszlás) 

(N=1136, középiskolás) 

 

 

Szakirányválasztás szerint megvizsgálva a diákhitel felvételével kapcsolatos motivációkat, 

látható, hogy alapvetően szinte minden szakirány tekintetében a diákhitel elutasítása jelenik 

meg. Látható, hogy a jogtudományi területet és a pedagógusképzést választók utasítják el 

leginkább a diákhitelt. Előbbinél 92% mondja azt, hogy a diákhitel egyik formáját sem 

választaná, az utóbbinál ez az arány 91%-os. Emellett a jogtudományi szakot választók 

egyöntetűen a Diákhitel2 mellett teszik le voksukat (8%). Természettudományi képzést 

választóknál szintén egyöntetűen – és viszonylag magas számban – jelenik meg azon tanulók 

válasza, akik a Diákhitel2-t választanák (22%). Továbbá úgy tűnik, a Diákhitel2 népszerűbb, 

mint a Diákhitel1. Tehát akik a hitel felvennék, azok leginkább a tandíjra, a költségtérítésre 

fordítanák az igényelt összeget.  

 

7 

7 

8 

9 

8 

8 

6 

9 

3 

6 

8 

12 

4 

9 

8 

14 

7 

11 

12 

14 

3 

6 

22 

2 

2 

4 

7 

5 

5 

3 

83 

79 

84 

82 

92 

78 

78 

83 

74 

81 

91 

88 

78 

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

bölcsészettudományi

gazdaságtudományi

jogtudományi

műszaki tudományok

nemzetvédelem, honvédelem, rendvédelem

pedagógusképzés

természettudomány

igen, a DIÁKHITEL 1-et (szabad felhasználású)

igen, a DIÁKHITEL 2-őt (tandíjra, költségtérítésre fordítható)

igen, mindkettőt

nem, egyiket sem



138 

33. táblázat  
Mennyire értesz egyet a következő kijelentésekkel? (1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva – 

átlagpont) 
(N=1247, középiskolás) 

Nagyon bizonytalan a jövő, bármi történhet a diákhitel kamataival, ezért túl 

kockázatos felvenni. 

4,4 

A tanulás alatti munkával próbálom kifizetni a tanulmányaimat, az jobb, mint 

eladósodni. 

4,3 

Túl keveset tudni a diákhitelről, nem meggyőzőek a tájékoztatók. 4,0 

Semmiképp sem szabad eladósodni fiatalon, a diploma nem ér ennyit. 4,0 

Érdemes befektetni a felsőoktatási tanulmányokba, ehhez takarékoskodni kell már 

középiskolás korban is. 

3,8 

Csak a nagyon jól kereső szakmát biztosító diplomákért szabad eladósodni 3,2 

Csak diákhitelt szabad felvenni a tanulás finanszírozására. 3,0 

Megéri akár banki hitelt is felvenni a továbbtanulás finanszírozására. 2,6 

 

Összegezve tehát, a diákhitellel szembeni elutasító attitűd a hitelekkel szembeni általános 

ellenérzésből ered elsősorban, a konkrét diákhitel-konstrukciók ismerete ezt alig tudja 

ellensúlyozni. 
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IV. EGYÉNI ATTITŰD ÉS TÁRSADALMI ELVÁRÁS A TOVÁBBTANULÁSBAN 

 

A felsőoktatás társadalmi percepciója a tudás-értékkel szemben növekvő ambivalenciát 

mutat.  Miközben a nemzeti identitásnak hangsúlyos sztereotip eleme maradt a felsőoktatási 

és tudományos kiválóság, rögzült a tudományos és felsőoktatási intézményrendszer iránti 

közömbösség kulturális szakadéka, ami igen élesen elválasztja a felnőtt lakosság 

egyharmadát a tudásintézményektől, ezen túl pedig további egyharmadát nehezen 

elérhetőként pozícionálja a tudásszerzés ezen dimenziójában. Ez az általános kulturális 

háttér figyelembe veendő tényező a konkrét továbbtanulási motivációk és a felsőoktatási 

intézmények, a diploma egyéni célként történő azonosítása tekintetében.  

 

1. A továbbtanulási motivációk érték-háttere 

Az egyéni élettervezés során a tudásvágy, a tanulás, a képzettség fontossága közvetlenül 

befolyásolja a továbbtanulási döntéseket, de megjelenik bennük az élettel, munkahelyi 

pozícióval való elégedettség motívuma is. Hiszen az a döntés, hogy valaki a saját vagy 

gyermeke képzésébe, a továbbtanulásba befektet-e pénzt és energiát, nagyrészt a jövőbeli 

várakozásoktól és azok alapjául szolgáló jelenkori életmegéléstől függ. 

 

a. Elégedettség, jövőkép 

Egyszerű, igen általános, ám éppen ezért robusztus magyarázó erejű kérdést tettünk fel mind 

a lakossági, mind a fiatal felnőtt mintán: elégedettek-e az életükkel? A kérdésre egy tízfokú 

skála segítségével válaszolhattak, ahol az 1-es azt jelentette, hogy egyértelműen elégedetlen, 

a 10-es pedig azt, hogy egyértelműen elégedett. A lakossági mintán a skálaértékek átlaga 

5,65, és a válaszok valamivel több mint a fele a 6-tól 10-ig terjedő skálaértékek valamelyikére 

estek. Ez nem túlságosan optimista és erőt sugárzó eredmény, s egybe is vág a 

többféleképpen végzett hazai boldogság- és elégedettségmérések eredményeivel. 

Ugyanakkor a diploma szempontjából tanulságos, hogy minél magasabb valakinek az iskolai 

végzettsége, annál valószínűbb, hogy elégedett azzal, ahogy él. Hasonló a településméret 

összefüggése is a válaszokkal: minél nagyobb településen él valaki, annál valószínűbb, hogy 

pozitív a válasza. A fiatal felnőttek válaszainak átlaga a hibahatárt meghaladóan magasabb 

(6,33), tehát az inkább elégedett tartományban van – azonban viszonylag nagy, 2,27-es 

szórás mellett. Ez az erősödő társadalmi széttagoltságot jelzi, az iskolázottság szoros 
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együttjárásával. A legtöbben (19%) a nyolcas értéket választották, a két szélső érték pedig 

közel azonosan alacsony: egyértelműen elégedetlennek a válaszadók 4, egyértelműen 

elégedettnek pedig a válaszadók 6%-a vallotta magát. A fiatal nők valamivel elégedettebbek 

azzal, ahogyan most élnek (6,41), mint a férfiak (6,25). Elmondható továbbá, hogy még a 

fiatal felnőtt korosztályon belül is minél fiatalabb valaki, annál elégedettebb azzal, ahogyan 

jelenleg él. A 21 évnél fiatalabbak átlagos elégedettsége 6,59, míg a 25 évnél idősebbeké 

6,11. 

Vizsgálatunk szempontjából figyelemreméltó, hogy kimagasló az elégedettsége azoknak, akik 

tanulnak (7,18) őket követik azok, akik dolgoznak (6,51-es átlaggal). Az inaktívak 4,81-es 

átlaga azt mutatja, hogy ők inkább elégedetlenek az életükkel. Minél magasabb iskolai 

végzettségű valaki, annál valószínűbb, hogy elégedett azzal, ahogy jelenleg él. A tanulásnak a 

közvetlen erőforrás jellege az egyéni életvezetésben tehát itt is visszaköszön, ami a felsőfokú 

képzés erőforrás jellegének egy keveset emlegetett dimenziójára utal. 

Mindebből már nem meglepő az az eredmény sem, hogy miközben a lakosság általános 

jövőképe a jelenlegi helyzet értékelésénél is borúsabb (5,34), azonban a magasabb iskolai 

végzettség és településnagyság lényegesen reményteljesebb jövőképet determinál. 

Az általános elégedettségen belül a tanulási motivációkat még inkább befolyásolja a 

munkahely megítélése. A fiatal felnőttek többsége a munka szakmai, tartalmi részével (3,65) 

a munka tárgyi körülményeivel (3,65) és a munka személyi körülményeivel (3,60) 

elégedettebb volt, mint a szakmai előmenetellel, karrierépítéssel (3,28), szakmai presztízzsel 

(3,32). Legkevésbé a juttatásokkal és a jövedelmekkel voltak elégedettek (3,16). Ezeket a 

faktorokat nem befolyásolja a nem és az életkor, pozitívan hat rá viszont a gazdasági 

aktivitás és a legmagasabb befejezett iskolai végzettség. Minden szempont esetében igaz az 

állítás, hogy minél képzettebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel elégedett az adott 

szempont érvényesülésével a jelenlegi vagy volt munkahelyén. 

 

b. Értékek 

Azon túl, hogy az általános elégedettséget és jövőképet magyarázza az értékekhez való 

viszony, abban is támpontokat ad a továbbtanulási vizsgálatokhoz egy értékskála 

lekérdezése, hogy a tudás-értékeknek mi a pozíciója az általános értékhorizonton. 

 



141 

77. ábra  
Mekkora szerepet játszanak az életében a következő tényezők? (5–nagyon 1-nem fontos) 

(N=1444, fiatal felnőttek), % 

 

Miután fiatalokat kérdeztünk, akik döntő többségének nincs egészségügyi problémája, 

némileg meglepő lehet, hogy a legfontosabb érték az egészség 4,76-os átlaggal – ez lehet az 

egészségtudatosság és/vagy a marketingipar egészségkultuszának hatása is. A tudásértékek 

ezen a skálán többségükben a második csoportba tartoznak, ám a technikai tudás hátra 

sorolása negatív üzenet ebből a szempontból. Kifejezetten elutasító attitűdöt csak a vallásos 

hittel szemben tapasztaltunk, hiszen itt a negatív szélsőértéket (nagyon nem fontos) 22% 

vallja, míg ez az összes többi értéknél legfeljebb 3%. A tudásértékek esetében az 

egyértelműen pozitív elköteleződés viszont csupán a fiatal felnőttek felére jellemző (a 

technikai tudásnál harmadára), ami a tudásszerzés iránti motiváció korlátozott bázisát jelzi. 

Vannak olyan értékek, amelyek fontosságát nem egyformán ítélik meg a fiúk és a lányok. 

Ilyen a fizikai erő, amely a fiúk (4,56) szerint fontosabb, mint a lányok szerint (4,34). A fiúk 

szerint a pénz (4,53) is fontosabb, mint a lányok (4,39) szerint. Ezeken kívül a technikai tudás 

még olyan érték, amely a fiúk (4,12) szerint fontosabb, mint a lányok (3,8) szerint. A tudás, a 

család, a vallásos hit, a közösséghez tartozás és a morális értékék viszont olyan tényezők, 

amelyek a lányok szerint fontosabbak, mint a fiúk szerint. Az egészség, az ötletesség és a 
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szakmai kapcsolatok fontosságának megítélésében nincs különbség fiúk és lányok között. 

Életkori különbség csak a morális elvek, a vallásos hit és a fizikai erő preferálásában 

mutatkozik, amit az idősebbek fontosabbnak tartanak. 

Annak fényében, hogy a fizikai erő és az egészség milyen előkelő helyen szerepel, érdemes a 

sportolási aktivitást külön is vizsgálnunk. Megkérdeztük a fiatalokat, hogy a kötelező 

testnevelés órákon kívül milyen gyakran végeznek sporttevékenységet. Nagy többségük havi 

rendszerességgel sem sportol (43%), viszont sokan szakítanak időt arra, hogy hetente 

mozogjanak valamilyen formában (25%). Aktív életmódra utal az is, hogy sokan hetente 2-3 

alkalommal (10%) vagy ennél is több, legalább 4 alkalommal sportolnak (7%). Elmondható, 

hogy a nők azok, akik kevésbé aktívak a rendszeres sport terén (49%-uk ritkábban, mint 

havonta), a férfiak többsége legalább havi rendszerességgel sportol (63%). Az életkor 

tekintetében az látható, hogy minél idősebb volt a megkérdezett, annál kevésbé volt aktív. A 

sportolási gyakoriságot befolyásoló tényezőként lehet megemlíteni a gazdasági aktivitást is. 

A tanulók lényegesen aktívabbak a legalább havi rendszerességgel végzett sportolás terén 

(75%), mint azok, akik dolgoznak (56%), vagy inaktívak (33%). Amennyiben megvizsgáljuk a 

sportolás gyakoriságát a befejezett iskolai végzettségek tükrében, elmondható, hogy a 

legkevésbé aktívak a szakmunkásképzőt végzettek (53%), akik havi egy alakalomnál is 

kevesebbet sportolnak a kötelező testnevelés órán kívül, őket követik a legfeljebb 8 

általánossal rendelkezők (52%), az érettségizettek (39%) és a felsőfokú végzettségűek (32%). 

Nagyon fontos tényező a sportolási tevékenység hátterében a motiváció. Rákérdeztünk arra 

is, hogy milyen céllal sportolnak a fiatalok. Mindenki több lehetőséget jelölhetett meg az 

általunk megadott 14 féle motiváló tényezőből. 
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34. táblázat  
Milyen céllal sportol? 

(N=1371, fiatal felnőttek) 

Célok Választók aránya 

Megőrizzem az egészségemet 56% 

Fejlesszem fizikai képességeimet 45% 

Javítsak a fittségemen, állóképességemen 43% 

Jobban nézzek ki 43% 

Kontrolláljam a testsúlyomat 34% 

Ellazuljak 31% 

Barátaimmal legyek 34% 

Jól érezzem magam 47% 

Ellensúlyozzam az öregedés hatását 11% 

Javítsam az önértékelésemet 14% 

Versenyezhessek 10% 

Új képességeket fejlesszek ki 11% 

Új ismeretségeket építsek ki 10% 

Beilleszkedjek a társadalomba 6% 

Egyéb 7% 

 

A sportoláshoz való viszony az EFOP speciális célkitűzése, az „Egészségtudatosság növelése 

és egészségfejlesztés” körében kap figyelmet. Arra a belátásra alapozódik, hogy  „a gazdaság 

versenyképességének alapvető feltétele, hogy az igényeinek megfelelő munkavállalási 

képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre, amely magában foglalja a 

munkaerő megfelelő egészségi állapotát is. Cél egyrészt az élethosszon át tartó megelőzés 

elérése a lakosság egészségtudatosságának fejlesztésével (mely tartalmazza az egészségügyi 

szolgáltatókkal való együttműködést is), az egészségfejlesztéshez és a betegségmegelőzési 

programokhoz való egyenlő társadalmi hozzáférés biztosításával és a fizikai aktivitás 

növelésével, másrészt az egészségügyi ellátások javítása.” A sportolási hajlandóságot látva 

ez a cél meglehetősen ambiciózusnak tűnik. Amint fentebb láttuk, jelenleg saját bevallásuk 

alapján a fiatalok egynegyede sportol hetente egyszer, a nagy többség szinte soha. Akik 

sportolnak, többségükben egészségvédelmi céllal teszik, tehát kevésbé fogékonyak az olyan 

áttételes célokra, mint amelyeket az EFOP anyag fogalmaz meg: „a gyermek- és fiatalkorúak 

esetében csökkentik a mentális és fizikai fejlődésben való visszamaradást.” 
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c. Tudás-fejlesztés 

A tudáshoz kapcsolódó ambivalencia tetten érhető abban is, ha a fejlesztéséhez kapcsolódó 

nézeteket vetjük össze az érték-kérdésekkel. Amikor kiemelten a tudás fejlesztésének 

szükségességére kérdezünk rá a fiatal felnőtteknél, tehát a válaszoló célzottan a tudás-

problémával kerül szembe, akkor az 1-10-es skálán 6,87-es átlagban pozitív válaszokat 

kapunk. Elenyésző azok száma, akik szerint erre egyáltalán nincs szüksége (3%), az ellentétes 

szélsőérték ennél jóval magasabb (18%). Meggyőzően sokan gondolják erőteljesen 

szükségesnek a tudásuk fejlesztését, közel a célcsoport fele. Az ezzel szemben negatív 

állásponton levők aránya alig éri el a válaszolók egyhatodát, ami ugyanakkor negyedmillió 

fiatalt jelent.  

A lányok (7,05) valamivel nagyobb arányban gondolják úgy, hogy szükséges a tudásuk 

fejlesztése, mint a fiúk (6,7). Minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel gondolja 

azt, hogy szüksége van a tudása fejlesztésére ahhoz, hogy anyagi boldogsághoz, szakmai 

elismertséghez jusson. Legmagasabb arányban a jelenleg tanulók (8,47) gondolják úgy, hogy 

szükségük van a tudásuk fejlesztésére az anyagi boldogság és a szakmai elismertség 

fejlesztése céljából. Őket követik a jelenleg dolgozók (6,40) és a jelenleg inaktívak (6,11). 

Attitűdállításokkal közelebbről is megvizsgáltuk, hogy milyen a fiatalok viszonya a tudás 

fejlesztéséhez. Az állításokat a válaszadók egy ötfokú skálán értékelték, ahol az 5-ös azt 

jelentette, hogy teljesen egyetértenek az adott állítással, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán 

nem értenek vele egyet. A kapott skálaértékek átlagai alapján az állítások sorrendje a 

következőképpen alakult: „Jó lenne fejleszteni a tudásomat, de nincs rá pénzem” (2,88), „

Jó lenne fejleszteni a tudásomat, de nincs rá időm” (2,53), „Nincs rá szükségem, hogy a 

tudásomat fejlesszem, a napi munkám során eleget fejlődöm” (2,17), „Jó lenne fejleszteni a 

tudásomat, de hiányoznak hozzá az alapok” (2,10). A saját tudás fejlesztése legfőbb 

akadályának elsődlegesen a pénzt tartották, ezt követte az idő. Jóval kevesebben gondolták 

úgy, hogy a tudásuk fejlesztésének a legfőbb akadálya, hogy hiányoznak a megfelelő alapok.  

 

2. A diploma értéke 

A felsőoktatási közbeszédben dominánssá vált a felsőfokú végzettség közvetlen 

munkaerőpiaci értékére hivatkozó megközelítés, miközben mint minden döntésnél, a 

felsőfokú továbbtanulásnál is ennél sokkal komplexebb a motivációs bázis. Azoknak a 
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terheknek a vállalása, amelyek az egyetemek-főiskolák elvégzéséhez szükségesek, 

bizonyosan szélesebb kitekintésű vállalásokkal magyarázható, amint az látszik a lentebbi 

elemezésekből is. 

 

a. Mire jó a diploma? 

A diploma értékét az emberi élet fő értékeihez rendelve helyeztük kontextusba a munkaerő-

piaci és egyéb motivációkat. Az „anyagi jólét”  faktora mellett így a „ társadalmi 

megbecsülés”, „személyes boldogság”, „kiegyensúlyozott családi élet” szempontjaira is 

rákérdeztünk mind a lakossági, mind a fiatal felnőtt mintán.  (A szempontokat egy ötfokú 

skálán lehetett értékelni, ahol az 1-es azt jelentette, hogy az adott szemponthoz egyáltalán 

fontos a diploma, az 5-ös pedig azt, hogy az adott szemponthoz nélkülözhetetlen).  

 

35. táblázat  
Mire jó a diploma? Fiatal felnőttek (N=1048) és fiatal felnőtt továbbtanulók (N=148) szerint 

 fiatal felnőtt fiatal felnőtt továbbtanuló 

anyagi jólét 2,90 3,78 

társadalmi megbecsülés 3,03 3,84 

személyes boldogság 1,97 2,76 

kiegyensúlyozott családi élet 1,91 2,36 

 

A válaszok között életkorbeli különbséget nem találtunk, azonban az iskolázottság 

természetesen differenciáló momentum volt. Az adatokból az is látszik, hogy a 

továbbtanulók körében a diploma fontossága általában is erőteljesebb, harmadával nagyobb 

valamennyi érték. Ez tükröződik a középiskolások online válaszaiban is, akik az anyagi 

jóléthez (4) és a társadalmi megbecsültséghez (3,8) vezető út igen fontos elemének tekintik a 

diplomát, miközben a személyes identifikációban (család 3, boldogság 2,8) jóval kisebb 

szerepet tulajdonítanak neki. A lakossági adatokkal összevetve azt látjuk, hogy ott 
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egyértelműen az anyagi boldoguláshoz tartják szükségesebbnek a diplomát, míg az 

életminőség személyes, illetve érzelmi oldalát nem kötik hozzá. 

 

78. ábra  
Mennyire fontos a diploma az alábbiakhoz? 

A lakosság (N=1499), fiatalok (N=1487) és középiskolások (N=1299) szerint 

 

Az érzelmi azonosulás visszafogottsága is hozzájárul ahhoz, hogy a diploma súlya egészen 

más kontextusba kerül, amikor a munkához kapcsolódva kilenc tényező között kell megítélni 

a szükségességét. Az 1 (egyáltalán nem fontos) és 5 (nagyon fontos) skálán legutolsó helyre 

került, mégpedig jelentősen lemaradva.  
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79. ábra  
Véleménye szerint milyen tényezők játszanak szerepet abban, hogy az Ön szakterületén 

(ahol jelenleg dolgozik vagy tanul) valaki megfelelő álláshoz, munkához jusson? 
N=1438, fiatal felnőtt 

 

A felsorolt tényezők fontosságának a megítélésében a legtöbb esetben nem volt különbség a 

válaszolók között nem és életkor tekintetében. Egyedüli érdemi különbség, hogy a nők és a 

fiatalabbak valamivel nagyobb fontosságot tulajdonítanak a nyelvtudásnak. A jelenleg fő 

tevékenységként tanulók és dolgozók minden felsorolt tényezőnek nagyobb fontosságot 

tulajdonítottak az inaktívaknál. 

A kérdésfelvetés mikéntjének nagy ereje van a vélemény kialakításában. Hiszen amikor a 

középiskolásokat a diplomára fókuszálva kértük véleménynyilvánításra, ők döntő 

többségükben a diplomát nagyon szükségesnek, elengedhetetlennek tartották az 

érvényesülés szempontjából (79%). Csupán 18% szerint nem szükséges, 3% szerint egyáltalán 

nem szükséges.  
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80. ábra  
Véleményed szerint ma Magyarországon mennyire szükséges általában az érvényesüléshez 

az egyetemi/főiskolai diploma? (százalékos megoszlás) 
(N=1194, középiskolás) 

 

 

Az egyetemi, illetve főiskolai diploma értékét tekintve szinte egyöntetű módon a pozitív 

megítélést tükrözik, a középiskolai tanulók válaszai: 10% szerint sokkal többet keres az a 

személy, aki diplomával rendelkezik, 53% gondolja úgy, hogy biztosan többet keres egy 

diplomás, 32% szerint nagyjából mindegy, hogy felsőfokú végzettséggel bír-e valaki, vagy 

sem, mert ez a fizetést feltehetően nem befolyásolja. 3% vallja azt, hogy kevesebbet keres az, 

aki diplomás, és 2% szerint sokkal kevesebbet keres.  

81. ábra  
Véleményed szerint ma Magyarországon az, akinek egyetemi/főiskolai diplomája van… 

(százalékos megoszlás) 
(N=1297, középiskolás) 
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Bár ezek az adatok ellentmondásosnak tűnnek, ez inkább segít rekonstruálni a diploma 

valódi helyét az értékrendben. Láthatóan ugyanis a képzettség, a szakmai tudás egyöntetűen 

meghatározó a karrierépítésben a fiatal felnőttek tapasztalatai szerint, tehát az 

ismeretszerzés fontosságát illetően nincs kétség. Az a társadalmi tény, miszerint a diploma 

ennek a másfél milliós rétegnek pusztán egyharmada számára elérhető, nagy mértékben 

befolyásolja az általános képet. A további kétharmad számára a diploma még az álmokban 

sem szerepel, így az élettervezésben nem is játszhat komoly szerepet. Az asszociációs 

kérdéseinkre adott válaszok is ezt mutatják: a diploma szóra a munkalehetőségekkel és 

karrierrel kapcsolatos asszociációk nagyon gyakoriak voltak, csakúgy, mint a magasabb 

fizetésre való utalás. A “siker”, “pénz”, “elismerés” is kétszáz említés felett jelent meg. Ehhez 

kapcsolódóan olvashattunk az értékére és megbecsültségére vonatkozó asszociációkról is, 

melyeket a válaszadók 16%-a említett. A második leggyakoribb asszociáció a tudással és 

műveltséggel kapcsolatos, a válaszadók 12%-a ezekre asszociált. Ugyanakkor megjelennek a 

negatív képek: “elérhetetlen”, “távoli”, “álom”, melyek kisebb százalékában kerültek 

elő (a válaszadók csupán három százaléka említette ezeket). A diploma megbecsültségére 

vonatkozó társítások tehát erőteljesebben élnek a köztudatban, mint a kiváltsággal 

kapcsolatos gondolatok.  

Ennél kisebb a jelentősége annak, hogy még a felsőfokú tanulmányokban érintettek 

esetében is szétválik a képzettség és a diploma – ebben megjelenik a diploma nélkül lezárt 

felsőfokú tanulmányok nagy száma, és a „diploma csupán egy papír” toposz elterjedtsége is 

– több mint egynegyedes a „diploma mögött nincs valós tudás” véleménnyel egyetértők 

aránya a teljes lakossági mintán!). 

A diplomaszerzéshez való viszonyulást tehát a karrierépítés szempontja dominálja, ami 

megfelel a társadalmi közbeszéd elmúlt másfél évtizedes hullámának. A középiskolás 

korosztálynál tapasztalt, közvetlenül anyagai jellegű karrierközpontúság egybecseng a 

továbbtanulásra készülő fiatal felnőttek értékrendjével, akik közül a legtöbben magasabb 

jövedelmet (40%) és jobb munkalehetőségeket várnak a diplomától (35%). Sokkal 

kevesebben igényelnek a diplomás mivoltuktól eredően nagyobb megbecsülést (11%), 

vezető pozíciót (5%), szabadabb, kötetlenebb életmódot (5%) és könnyebb külföldi 

munkavállalást (4%). 
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A társadalom is honorálja, ha valaki diplomát kap: kifejezetten elvárja a többség, hogy a 

vezető pozíciókat diplomások töltsék be, és a fizetésben is lényeges előnyt követelne meg a 

diplomások számára. 

82. ábra  
Diploma, vezetői pozíciók, fizetés 

(N=1464, lakossági) 

 

 

Azonban ez az elismerés egyáltalán nem kritika nélküli. Kevesen gondolják úgy, hogy az 

egyetemet végzettek hasznosabb tagjai lennének a társadalomnak, mint az alacsonyabb 

képzettségűek, a megkérdezettek mindössze 19 %-a értett egyet az erre vonatkozó állítással. 

83. ábra  
A diplomások hasznosabb tagjai a társadalomnak, mint az alacsonyabb képzettségűek 

(N=1470, lakossági) 
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Az utóbbi álláspontok vizsgálatakor az egyes véleménycsoportok iskolázottsági háttere 

mentén is megnéztük a kapott eredményt. 

84. ábra  
A diplomások hasznosabb tagjai a társadalomnak, mint az alacsonyabb képzettségűek 

(N=1448, lakossági) 

 

 

A Khi-négyzet próba szignifikanciája éppen a 95%-os határon kívül esik (p=0,056), így nincs 

jelentős eltérés a diploma hasznosságáról alkotott véleményről az iskolázottság mentén. Az 

ábrán az láthatjuk, hogy a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők értenek egyet 

leginkább azzal, hogy a diplomások hasznosabb tagjai a társadalomnak, mint az alacsonyabb 

képzettségűek. Míg a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők 21%-a vélekedik így, addig ez az 

arány a felsőfokú végzettségűek körében 18%, és az érettségizettek esetében a 

legalacsonyabb, 16%-kal. Mindegyik iskolázottsági csoportban azok vannak többségben, akik 

szerint a diplomával való rendelkezéstől az egyén nem válik hasznosabb tagjává a 

társadalomnak. 

 

b. A Phd fokozat értéke az életútban, a munkaerőpiacon 

A PhD fokozat megszerzése a válaszadók szerint leginkább a szakmai előrejutás és a szakmai 

karrierépítés miatt érte meg, ezt a megkérdezettek 66,7%-a gondolja. A szakmában való 

elhelyezkedés és a munkaerőpiaci pozíciók javításának szempontjából 52,6% véli úgy, hogy 

teljesen megérte elvégezni a képzést. Az anyagi és egzisztenciális szempontok a harmadik 

helyen végeztek, de ezekről is úgy vélekedik a válaszadók kétharmada, hogy inkább megérte 

miattuk a fokozatot megszerezni. 
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85. ábra  
Megérte-e a doktori fokozat megszerzése? 

(N=200, doktori) 

 

A doktori fokozat megszerzésének értékét mutatja a következő ábra, ahol három kérdésre 

adtak választ a mintába került megkérdezettek. Egyrészt a doktori képzést folytató egyetemi 

tanszék szerepe a szakmai fejlődésben, másrészt a doktori tanszék szerepe a kérdezett 

munkaszerzésében, és harmadrészt a jelenlegi állása elnyerésekor mennyire volt 

meghatározó a PhD fokozat megléte. Mindhárom kérdésnél a pozitív töltetű válaszok vannak 

túlsúlyban. A tanszék segítsége a szakmai fejlődéshez 39,2% szerint nagy mértékű volt, 28, 

9% szerint döntő mértékű. A jelenlegi munkájának megszerzésében is nagy segítséget 

nyújtott a tanszék, 32,3% szerint döntő mértékű volt, ám 17,2% szerint egyáltalán nem 

segítette a tanszék a munkahelytalálásban, és ugyanennyien közepes mértékűnek ítélték 

meg a segítséget. A legnagyobb egyetértés a harmadik kérdéssel kapcsolatban alakult ki, a 

megkérdezettek fel úgy véli, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárult a jelenlegi állásának 

elnyeréséhez a PhD fokozat megléte. 

A PhD fokozat megszerzése után a megkérdezettek 77%-ának növekedett a fizetése kisebb 

vagy nagyobb mértékben, ugyanakkor jelenleg kétharmaduk úgy érzi, hogy az 

elkövetkezendő években nem fog pozitív irányba változni a jövedelmük. 
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86. ábra  
Doktori képzés során tapasztalt segítség és a fokozattal szerzett előny 

(N=200, doktori) 

 

A megkérdezettek fele jelenleg is tartja a kapcsolatot a doktori iskolájával, 37%-uk távolabbi 

kapcsolatban áll velük, és csupán 12,6%-uk nem tartja a kapcsolatot a korábbi doktori 

iskolájával. 

 

c. Hogyan lehet diplomát szerezni? 

Valaminek az értékét az is kifejezi, hogy mennyire nehéz megszerezni. Mint látni fogjuk, igen 

eltérő az egyes társadalmi csoportok véleménye arról, mennyire nehéz bejutni a felsőfokú 

képzésbe, de ha már sikerült megkezdeni a tanulmányokat, akkor a lakossági vélemény 

szerint még mindig fenyeget a lemorzsolódás.  

A tízes skálára adott válaszok átlaga 4,04, tehát a megkérdezettek a diplomaszerzést 

valamivel nehezebbnek gondolják, mint a felsőoktatási intézményekbe való bejutást. A 

férfiak (4,20) a diplomaszerzést is valamivel könnyebbnek gondolják, mint a nők (3,91). 

Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, illetve minél nagyobb településen él, annál 

nagyobb valószínűséggel gondolja könnyűnek a diplomaszerzést. A fiatal felnőttek közül a 

diplomával rendelkezők vagy azért tanulók esetében 3,22 az átlag. A felsőoktatástól távol 

állók fiatal felnőttek esetében a válaszadók negyede (25%) gondolja, hogy nagyon nehéz 

diplomát szerezni a már bejutott hallgatónak, és csupán 2%-uk gondolja azt, hogy nagyon 

könnyű. A diplomát övező misztikum érvényesülhet itt, hiszen minél magasabb egy 

válaszadó iskolai végzettsége, annál nagyobb valószínűséggel gondolja könnyűnek a diploma 
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megszerzését. A véleményt megfogalmazó középiskolások is hasonlóan látják, kétharmaduk 

nehéznek vagy nagyon nehéznek gondolja az elvégzését. 

87. ábra  
Mit gondolsz, ha valaki bejutott egyetemre, mennyire könnyű azt elvégeznie és diplomát 

szereznie? (százalékos megoszlás) 
(N=1169, középiskolás) 

 

A társadalmi percepció ambivalenciája ugyanakkor itt is tetten érhető. Hiszen miközben 

nehéznek, vagyis érdemi munkát, tanulást kívánónak tételezik a diplomát, a frázisok szintén 

mégis sokan, a felnőttek több mint 40%-a gondolja úgy, hogy gyakran nincs tudás a diploma 

mögött. Mivel erről végképp alig lehet tapasztalata a többségnek, itt is a közbeszéd 

mechanikus átvételét vehetjük észre. 
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88. ábra  
A diploma mögött gyakran nincs valós tudás, sokan csak papírt szereznek a 

felsőoktatásban 
(N=1451, lakossági) 

 

 

d. A doktori fokozat megszerzésének nehézsége 

A diplománál magasabb szintű képzettség, a PhD fokozat megszerzése során a doktoráltak 

szerint leginkább az okozta a nehézséget, hogy kevesebb szabadidővel rendelkezetek, melyet 

a megkérdezettek 65%-a tapasztalt. Szintén nehézségnek gondolják a pályázati források 

hiányát (56%), valamint a kutatási források hiányát (57%). A megkérdezettek fele véli úgy, 

hogy a gyermekvállalással és a magánélettel nehéz összeegyeztetni a doktori képzést. A 

publikációs nehézségekkel és szűkös tanulásra fordítható időkerettel a válaszadók körülbelül 

40%-a ért egyet, és a munkavállalás, valamint párkapcsolattal való összeegyeztetés 

nehézsége a kérdezettek nagyjából harmadát érinti. Ugyanakkor a legtöbbek számára nem 

okozott problémát a nemi diszkrimináció, a tanári felkészületlenség vagy a családi támogatás 
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89. ábra  
Doktori képzés során tapasztalt nehézségek 

(N=200, doktori) 

 

Ebben a korosztályban a doktori hallgatók gyakran szembesülnek a munka és a magánélet 

összeegyeztethetőségének nehézségeivel. A végzettséggel rendelkezők véleményét erről 

három kérdés által mértük fel, melyre 1 és 4 közötti pontokat lehetett adni. Elsőként az a 

kérdés, hogy mennyire volt fontos a munkahely választásánál az a szempont, hogy a 

családdal összeegyeztethető legyen. Ezt a szempontot közepesen tartották fontosnak a 

válaszadók. A munka és a magánélet szétválasztását már lényegesebbnek vélték, 3,24-es 

pontszámot kapott. Végül a valóság érdekelt minket, azaz hogyan sikerül összeegyeztetni a 
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mindennapokban a munkát és a magánéletet. Közepes mértékben sikeresek ebben a 

megkérdezettek. 

90. ábra  

Munka és magánélet összeegyeztetése 

(N=200, doktori) 

 

A következőkben az volt a kérdés, hogy a párkapcsolat és a gyermekvállalás hogyan 

egyeztethető össze a megkérdezettek szerint a férfiak és a nők esetében. 

Az átlagok között csupán kisebb eltérések mutatkoznak, mégis úgy tűnik, hogy a nők számára 

kevésbé tartják összeegyeztethetőnek a gyermekvállalást (2,86), mint a férfiak esetében 

(3,32), és a tartós párkapcsolat kialakítása is inkább a férfiaknak sikerülhet jobban (3,46) a 

doktori képzés alatt, mit a nőknek (3,38). 

Arra a kérdésre, hogy mikor lehet alkalmas a gyermekvállalás egy férfi és egy nő esetében, 

ha az karriert is szeretne mellette építeni, úgy tűnik, mindkét fél esetében a doktori fokozat 

megszerzése után lenne alkalmas.  Ugyanakkor a megkérdezettek egynegyede szerint a nők 

számára a doktori fokozat megszerzése előtt is érdemes lehet családot alapítani. A 

karrierépítést kevesen helyezik a családalapítás elé, ugyanakkor a fokozatszerzés közbeni 

gyermekvállalást sem támogatják sokan. Az ideális szerintük tehát az lenne, ha a fokozat 

megszerzése után alapítanának családot a férfiak és a nők. 
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91. ábra  
Mikor alkalmas az időszaka a gyermekvállalásra? % 

(N=200, doktori) 

 

 

3. A felsőoktatás teljesítménye 

A diploma tehát elsősorban az anyagi boldogulást szolgálja, a társadalmi presztízs értéke 

valamivel kevésbé fontos, az egyéni életben, identifikációban pedig különösebben nem 

játszik szerepet – ezt az általános képet az árnyalja, hogy negatív tónusai elsősorban a 

felsőoktatástól távol állók nagy arányából származnak, mert az ő számukra a felsőfokú 

tanulmányok elérése, hasznának realizálása fel sem merülő tényező. A diploma konkrét 

presztízsét és hasznát ezért a megszerzett diplomák szakterületenkénti értékének 

bemutatásával, a felsőoktatásban elérhető szolgáltatások milyenségével és egy kiemelt 

terület, a sportolás fiatalok közti szerepének vizsgálatával mutatjuk be. 

 

a. Szakterületek társadalmi és anyagi értéke 

Pénzkereset és tisztelet –  ennek a két változónak a megléte jól jellemezi az egyes 

szakterületek pozícióját, vonzerejét. A szakterületek presztízssorrendjét az alapján 

állapítottuk meg, hogy a teljes felnőtt lakosságot reprezentáló minta köréből az adott 

szakterületet mennyien választották első helyen.  

17,5 18,3 

45,2 

19 

25,2 

18,4 

45,4 

11 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

a doktori fokozat
megszerzése előtt

a doktori fokozat
megszerzése

közben

a doktori fokozat
megszerzése után

nem sokkal

a doktori fokozat
megszerzése után,

a karrierépítés
után

Férfi Nő



159 

92. ábra  
Ön milyen szakterületen szerzett diplomával rendelkező embereket tisztel a leginkább? 

Mivel lehet a legtöbbet keresni? 
(N=1500, lakossági) 

 

 

Látható, hogy az a feltételezés, hogy mennyit lehet keresni egy adott szakterületen szerzett 

diplomával, illetve hogy ez a diploma mekkora tiszteletet vív ki a megszerzőjének, sok 

szakterület esetében nem konzisztens. Még a leginkább magasra értékelt területek esetében 

is nagynak tűnik az eltérés, azonban az egészségügyi és jogi pálya ezzel együtt mind az anyagi 

boldogulás, mind a társadalmi presztízs esetében legelöl van – amit mutatnak a jelentkezési 

adatok is. Három területen látható erőteljes értékzavar: a tanári hivatásnak lényegesen 

nagyobb a presztízse annál, mint amennyi a válaszadók szerint ennek a diplomának a 

kereseti potenciálja. Az informatikai és közgazdasági diplomák esetében fordított a helyzet, 

ami a közgondolkodás igen lassú elmozdulását jelzi, hiszen ezen területek a hagyományos 

szakmáknál fiatalabbak, és hiába a mindennapi életben való jelenlétük, nem vívtak ki komoly 
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tekintélyt. Vannak olyan „pária” szakterületek, amelyeknek a presztízse is alacsony, és a 

válaszadók szerint keresni sem lehet velük. 

A továbbtanulni szándékozó fiatal felnőttek körében különösen releváns, hogy a 

továbbtanulási szándék mennyiben találkozik a presztízzsel.  

93. ábra  
Ön milyen diplomával rendelkező embereket tisztel a leginkább? Milyen diplomával lehet 

a legtöbbet keresni Ön szerint? 
(N=380, továbbtanulni szándékozó fiatal felnőttek) 

 

 

A két tényező elválása mindkét csoportnál (lakosság és továbbtanulói kör) azonos 

tendenciájú, a mérték azonban különbözik. Míg az informatikai és közgazdasági területeken 

hasonló eltéréssel látja nagyobbnak a lakosság és a továbbtanulói kör a kereseti 

lehetőségeket, mint a szakmákat övező tiszteletet, addig a jogi pálya presztízse magasabb, 

kereseti lehetőségeinek nagysága alacsonyabb a fiataloknál. Az orvosi pályánál fordított az 

anomália, a különbség azonban itt is jóval kisebb – ennek oka nem a kereseti lehetőségek 

pozitívabb képe, hanem a tisztelet jelentősen (több mint negyedével!) kisebb mértéke. 
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36. táblázat  
Kereseti lehetőség és tisztelet közötti különbség 

 Lakossági (N=1499) Továbbtanulni szándékozó fiatal 
felnőtt (N=148) 

jogi -39,2 -24 

informatika -24,6 -25 

közgazdasági -19,1 -17 

társadalomtudományi -8,7 -5 

honvédelmi, katonai -1,3 4 

művészetközvetítő-képzés 1,6 3 

sporttal kapcsolatos 1,6 1 

bölcsészképzések 5,1 13 

agrárképzések 5,7 -2 

műszaki 6,9 -1 

művészettel kapcsolatos 7,1 8 

természettudományos 15,9 11 

egészségügyi, orvosi 22,5 10 

tanárképzések 25,7 24 

 

(A fentiekben láthattuk, hogy ezek az adatok sok ponton jelentősen eltérnek a felvételi 

folyamatoktól, aminek magyarázatát is megadtuk.) 

 

b. Mit vár el az egyetemtől a hallgató? 

A továbbtanulni szándékozó válaszadókat megkértük arra, hogy értékeljenek néhány 

egyetemekkel, főiskolákkal szembeni elvárást abból a szempontból, hogy az adott elvárás 

számukra mennyire fontos. Az elvárásokat egy ötfokú skálán lehetett értékelni, ahol az 1-es 

azt jelentette, hogy az adott elvárás egyáltalán nem fontos, az 5-ös pedig azt, hogy az adott 

elvárás teljes mértékben fontos a válaszadó számára. Ezt összevettük azzal, hogy a már 

felsőoktatásban lévők, illetve korábban diplomát szerzettek véleménye mi ezekről a 

felsőoktatási működésekről, szolgáltatásokról. A két adatsor egymásra vetítése pontosabb 

képet ad a felsőoktatási teljesítmény közvetlen érdekeltek körében való megítéléséről. 
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94. ábra  
A következő szempontok alapján értékelje, hogy mennyire elégedett … (N=373, csak a 
felsőoktatásban részt vevők) … az Ön számára mennyire fontosak. (5- nagyon fontos, 1 

egyáltalán nem fontos) 
(N=133, továbbtanulni szándékozók) 
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A legjelentősebb eltéréseket a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása, a végzés utáni 

elhelyezkedés segítése, a szakmai ösztöndíjlehetőségek, a cégekkel való kapcsolat és a 

tehetséggondozás területén látjuk a továbbtanulni kívánók elvárásai és a tapasztalattal bírók 

értékelései között – mégpedig negatív irányban. Ugyanakkor pozitívabb a kép, ha például az 

öt legfontosabb szempontot vizsgáljuk. Az oktatás és az elméleti képzés színvonalát, az 

oktatott ismeretek alkalmazhatóságát, az oktatók segítőkészségét és a képzés 

szervezettségét az elégedettségi skála első harmadában találjuk, például a második 

legfontosabb elméleti színvonal a legjobb értékelést kapta. Láthatóan a diplomához 

kapcsolódó elvárások, tehát a karrierépítés tekintetében kritikus a helyzet a vélemények 

tükrében, ebben nem állt át a felsőoktatás az új igények teljesítésére. 

A hallgatói-intézményi szolgáltatások az EFOP keretében is szerepelnek a fejlesztendő 

területek között. Az ott említett formák („felsőoktatásba való bejutást és bentmaradást 

támogató egyéni szükségletekre alapozott intézményi hallgatói szolgáltatások, különösen az 

egészségfejlesztési vagy testnevelési-sport területeken; tanulástámogató és mentálhigiénés 

hallgatói szolgáltatások fejlesztése és kiterjesztése;”) ebben a formában nem szerepelnek a 

diplomások vagy továbbtanulni igyekvők elsődleges kívánalmai között, számukra 

fontosabbnak tűnnek a szakmai tevékenységhez kapcsolódó intézményi szolgáltatások. 

 

c. Mit vár el az egyetemtől a foglalkoztató? 

A végzettek és tanulók elvárásait, illetve elégettségét igazolja vissza a munkaadói körben 

készített felmérés eredménye is. Az általuk foglalkoztatott pályakezdő diplomásokkal 

leginkább szakmai tudásuk és elméleti felkészültségük tekintetében elégedettek. Nem ilyen 

mértékben, de a többi említéshez képest szintén kiemelkedően sokszor említették a 

pályakezdők szociális képességeikkel kapcsolatos tulajdonságait, úgy mint kommunikáció, 

kapcsolatteremtés vagy konfliktuskezelés. A leginkább fejlesztenivalónak a tanult elméletek 

gyakorlatban való felhasználását jelölték meg, a válaszadók 23%-a hiányolja a gyakorlati 

tudást. 

A pályakezdő diplomások által birtokolt tulajdonságokat járja körbe az a kérdés is, melynél 

előre meghatározott szempontokat kellett osztályozniuk a vállaltvezetőknek ötfokú skálán, 

ahol az egyes jelentette a legkevésbé fontos tulajdonságot, az ötös pedig a leginkább 

fontosat. A legmagasabbra értékelt tulajdonság a számítógépes ismeretekben való jártasság 
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volt, melyet átlagosan 4,69-es pontszámra értékeltek a válaszadók. A vállalatvezetők közel 

fele (44.7%) ötös értéket adott erre a tulajdonságra. 

95. ábra  
Mivel rendelkezzen leginkább a pályakezdő diplomás? 

(N=150, foglalkoztatói) 

 

 

Ennek megléte több vállalatvezető válaszában a nyílt végű kérdéseknél a szakmai tudással 

együtt jelent meg, így a két kérdés összhangban áll egymással, hiszen a szabadszavas 

válaszadásnál ennek megléte került az első helyre. Ilyen szoros együttjárást nem 

tapasztaltunk más esetben a spontán említések és a választási kérdések között. A második 

legfontosabb tulajdonság az önállóság megléte, ez 4.59-es értéket kapott, itt a válaszadók 

63.3%-a értékelte ötös pontszámmal ezt a szempontot, és a legkisebb érték a hármas volt, 

viszont a nyílt végű kérdéseknél csupán tizenkét alkalommal fordult elő a felsorolásban. A 

harmadik legfontosabb tulajdonság a felsoroltak közül a „legyen jó csapatjátékos”, mely 

4.5-ös átlagos értéket kapott. A mintába került vállaltvezetők fele (55.3%) ezt nagyon fontos 

tulajdonságnak értékelte. Az önállóság és a csapatmunka tehát egyaránt meghatározó a 
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vállalatvezetők számára, így a pályakezdő diplomás fiataloknak ezek alapján mindkét 

munkaformában jártasnak kellene lenniük. 

Bár a nyelvismeret meglétét a legtöbben közepesen fontosnak tartják (33.3%), mégis a 

harmadik legtöbbet említett tulajdonságként jelent meg a szabadszavas listában. A tanulási 

vágy ugyanakkor kevesebb alkalommal szerepelt az előzőekben tárgyalt kérdéseknél, mint 

pozitív tulajdonság (ennek fejlesztése pedig nem került be a tíz leginkább fejlesztendő 

kompetencia közé), mégis a a legtöbben (40.7%) ötös osztályzatot adtak erre. A gyakorlati 

tapasztalat megléte az ötödik legfontosabb szempont a pályakezdő diplomásoknál, annak 

ellenére, hogy a vállalatvezetők ennek fejlesztését említették a leggyakrabban a nyílt végű 

kérdéseknél. Ez a tulajdonság 3.6-os értéket kapott, a legtöbbek szerint ez közepesen fontos 

(33.3%). 

A vállalatok, intézmények mérete szerinti bontásban érdemi különbséget az 

idegennyelvtudásban tapasztaltunk, ahol a nagyobb foglalkoztatók számára ez lényegesen 

fontosabb, míg a szakmai kapcsolatok megléte és a szakmai intézmények ismerete inkább a 

kisebbeknél érdekes.  
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96. ábra  
Az elvárások cégtípusok szerint 

(N=150, foglalkoztatói) 

 

 

4. Diploma után itthon vagy külföldön? 

A diplomával kapcsolatos elvárások megjelennek abban is, hogy milyen pályakép rajzolódik ki 

a végzés után. Erről a foglalkoztatók és a felsőoktatásnak nekiindulók véleményét emeljük ki 

a következőkben.  

 

a. Hazai továbbtanulás diploma után 

A tudatos élettervezés egyik sarkalatos kérdése, hogy a jelenleg főiskolára, egyetemre járó 

fiatalok, vagy a már megszerzett diplomával bírók az elkövetkező 1-5 éven belül tervezik-e 

azt, hogy jelentkeznek további felsőoktatási képzésre vagy képzésekre. A válaszadók több 
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mint fele (68%) nem tervezi azt, hogy ezen időintervallumon belül újra iskolapadba üljön. 

Azok, akik nem így gondolták, legtöbben az alapképzését folytató mesterképzésre való 

jelentkezést latolgatják (16%). Újabb mesterképzésre is szívesen jelentkezne a válaszadók 

valamivel több mint tizede (12%). A saját alapképzésétől eltérő mesterképzésre való 

jelentkezés gondolata jóval kevesebb válaszolót foglalkoztat (3%) éppen úgy, mint az újabb 

alapképzés nyújtotta tudásanyag elsajátításának lehetősége (2%) egy 5 éves intervallumon 

belül. 

A foglalkoztatók attitűdjét megismerve mindezzel kapcsolatban érthető a további felsőfokú 

tanulmányok mérsékelt népszerűsége. A diplomával rendelkező pályakezdő munkavállalók 

továbbképzésére a legtöbb válaszadó szerint a munkakörhöz kapcsolódó kompetenciák 

fejlesztésére irányuló belső képzés, valamint a meglévőre épülő szakirányú továbbképzés 

lenne a leghasznosabb. A belső képzést összesen 105-en jelölték meg (70%), a szakirányú 

továbbképzést 100-an választották (66.7%). A további intézményi képzés lehetőségeit 

nagyjából azonos arányban jelölték meg a válaszadók. Az idegennyelvi tanfolyam 53 

válaszadó szerint lenne hasznos a diplomásoknak (35.3%), egy speciális jártasságokat 

fejlesztő képzést 52 fő tartana hasznosnak (34.7%), míg egy új diploma megszerzésének, 

mely a meglévőre épül, 51 vállalatvezető szerint lenne értelme (34.0%). A többség szerint 

tehát a vállalathoz kapcsolódó belső képzés, illetve a szakirányú továbbképzés lenne a 

legfontosabb, míg a korábban fontosnak tartott idegennyelvi képzést csupán a válaszadók 

35.3%-a tartja hasznosnak. 

A továbbképzések kapcsán is mutatkozhat eltérés a vállalat nagysága szerint. Az idegennyelvi 

továbbképzés a nagyvállalatoknál közel háromszor annyi jelölést kapott (ezt a képzést jelölők 

58%-a nagyvállalati vezető), mint a kis és közepes méretű vállalatoknál, és a munkakörhöz 

kapcsolódó belső képzés is kiugróan magas (41%) az utóbbi két típussal szemben. 
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97. ábra  
Továbbképzés vállalkozás mérete szerint 

(N=150, foglalkoztatói) 

 

 

b. Külföldi továbbtanulás diplomával 

Az egyetemre járó vagy már diplomás válaszadók közül minden 10. fő gondolkozik azon, 

hogy a későbbiekben külföldön még valamilyen irányban képezze magát, ez a mintában 

mindösszesen 38 főt jelent. Nagyobb részük belátható időtávon belül képzeli megvalósítani 

ezt a tervet: négyötödük úgy gondolja, hogy maximum 5 éven belül belevág a külföldi 

továbbtanulásba, ezen belül fele-fele arányban vannak, akik 1-2 éven belül, és akik 3-5 éven 

belül valósítanák ezt meg. A külföldi továbbtanulásban gondolkodók egy kisebb része 

(egyötöde) tulajdonképpen csak bizonytalannak tűnő szándékkal rendelkezik, ők azok, akik 

mindenképpen szeretnének külföldön továbbtanulni majd a későbbiek folyamán, de még 

nincs róla elképzelésük, hogy mikor. 
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37. táblázat  
Egyetemre járók vagy diplomások (n=276) és felsőoktatásban nem részt vevők (n=131) lakóhely 

szerinti megoszlása a külföldi továbbtanulási tervek alapján 

 Igen, 1-2 éven belül Igen, 3-5 éven belül Igen, nem tudom 

mikor 

Nem 

 Egyetem

ista / 

diplomás 

Egyetem

re nem 

jár 

Egyetem

ista / 

diplomás 

Egyetem

re nem 

jár 

Egyetem

ista / 

diplomás 

Egyetem

re nem 

jár 

Egyetem

ista / 

diplomás 

Egyete

mre 

nem jár 

Budapest 7,00% 5,00% 2,80% 5,00% 0,00% 15,00% 90,10% 75,00% 

Megyeszh. 3,80% 3,80% 7,60% 3,80% 2,50% 15,40% 86,10% 76,90% 

város 1,30% 4,30% 6,30% 2,10% 5,00% 2,10% 87,50% 91,50% 

község 2,20% 7,90% 0,00% 2,60% 0,00% 7,90% 97,80% 81,60% 

 

A budapesti egyetemre nem járók háromnegyede biztosan nem tervez külföldi tanulást, és 

ugyanez az arány a felsőoktatásba járók vagy már diplomával rendelkezők esetében 90% 

feletti, tehát az egyetemmel nem érintkező budapestiek nagyobb arányban hajlanak a 

külföldi tanulás felé, mint azok, akik már belekóstoltak a hazai felsőoktatásba. A 

megyeszékhelyen élők csoportjánál ez az arány megmarad, bár itt a biztosan külföldi tanulást 

tervezők aránya már csak fele akkor,   3,8 % a budapestiek 7 %-os 1-2 éven külföldre készülő 

egyetemistáival szemben. Az egyetemre nem járók között magasabb a bizonytalanok aránya, 

mind a budapestiek, mind a megyeszékhelyen élők esetében 15% körül van azok aránya, akik 

ugyan terveznek külföldön továbbtanulni, de még nem tudják, hogy mikor. 

Egyértelműen az egyetemi mesterképzés (MA, MSC) az, ami vonzza a külföldön tanulni 

vágyókat: 55%-uk ezt jelölte meg, a többi lehetőségre egyenként csak pár említés jutott.  

A külföldi továbbtanulást tervező fiatalok 40%-a jelen pillanatban úgy gondolja, hogy a 

képesítés megszerzése után visszatér Magyarországra. Egynegyedük valahol külföldön 

szeretne majd elhelyezkedni, de nem feltétlenül abban az országban, ahol a végzettség 

megszerzését tervezi, egyötödük pedig abban az országban próbálna meg munkát találni, 

ahol képzettséget szerzi majd. 15%-nak egyelőre nincs azzal kapcsolatban semmilyen 

konkrét elképzelése, hogy visszatérnének-e az országba, vagy sem. 
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60%-uk valamilyen szinten már tájékozódott ebben a témában, és vannak, akik már konkrét 

lépéseket is tettek. Nagyjából vagy konkrétan utánanézett a lehetőségeknek 37%, minden 

ötödik esetben pedig már a konkrét intézmény is megvan, hogy hova szeretne jelentkezni. 

 

A jelenlegi középiskolások körében is jelen van a külföldi orientáció, bár messze nem olyan 

mértékben, mint az a médiában időnként felmerül. Látható, hogy a válaszadók 12%-a biztos 

abban, hogy nem Magyarországon belül fogja folytatni tanulmányait. 35%-ukban felmerült 

már a külföldi továbbtanulás gondolata, 20%-uk azonban még nem gondolkodott rajta. 25% 

véli úgy, hogy valószínűleg vagy biztosan nem mennének külföldre tanulni.  

 

98. ábra  
Tervezel-e külföldi továbbtanulást, képzést a jövőben? (százalékos megoszlás) 

(N=1293, középiskolás) 
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99. ábra  

Tervezel-e külföldi továbbtanulást, képzést a jövőben… az apa iskolai végzettsége szerint? 
(százalékos megoszlás) 
(N=1293, középiskolás) 

 

 

Látható, hogy elsősorban azok a középiskolások szeretnének külföldön tanulni, akiknek 

édesapjuk/nevelőapjuk magasabban iskolázott. Ők rendelkeznek azokkal az anyagi 

erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik a külföldi tanulást. Azon 

fiatalok, akinek édesapja/nevelőapja főiskolai diplomával bír, 11%-a biztosan tervezi a 

külföldi tanulást, 48%-uknál pedig már felmerült az ezzel kapcsolatos gondolat. Az egyetemi 

diplomával rendelkező apák gyermekeinek 17%-a biztosan menne külföldre, 43%-ukat pedig 

foglalkoztatja a gondolat. A doktori fokozattal rendelkező apák gyermekeinél még 

erőteljesebb a tendencia: 36% biztosan elhagyná az országot, 4%-ukban pedig felmerült az 

ezzel kapcsolatos gondolat.  

Az anyagi körülményeket figyelembe véve azok a középiskolások tervezik leginkább, hogy 

külföldön folytatják a tanulmányaikat, akiknek saját bevallása szerint családjuk gondok nélkül 

él, illetve azok, akik pénzük okos beosztásával kijönnek. A jó anyagi körülmények között élők 

16%-a biztosan a külföldet választaná a továbbtanulást illetően, 37% pedig elgondolkodott 

rajta már. A pénzük megfelelő, okos beosztásával jól kijövő családok gyermekeinek 11%-a 

biztosan, 39%-ában felmerült már a gondolat. Azon családoknál, akik nélkülözések között 

7 

8 

8 

7 

14 

23 

11 

17 

36 

20 

35 

29 

35 

48 

37 

25 

48 

43 

41 

12 

23 

23 

16 

22 

27 

21 

17 

10 

11 

19 

16 

17 

12 

17 

11 

12 

7 

60 

19 

12 

10 

6 

9 

4 

3 

7 

3 

20 

16 

9 

8 

6 

6 

4 

6 

4 

3 

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

kevesebb, mint 8 osztály

8 általános

szakmunkásképző, szakiskola, szakképző

szakközépiskola, technikum

gimnázium

érettségi utáni szakképzés

felsőfokú szakképzés

főiskolai diploma

egyetemi diploma

doktori (PhD) fokozat

igen, biztosan igen, már felmerült bennem

még nem gondolkodtam rajta, talán valószínűleg nem

biztosan nem nem tudom



172 

élnek, kevésbé, illetve egyáltalán nem realizálódik egy másik országban való továbbtanulás 

lehetősége. A nehéz anyagi körülmények olyan korlátokat jelentenek, amelyeket a 

középiskolások érzékelnek, és ennek fényében a terveik nem fordulnak külföld felé, 42%-uk 

biztosan elutasítja. 

100. ábra  

Tervezel-e külföldi továbbtanulást, képzést a jövőben… összességében hogyan érzed 
anyagilag? (százalékos megoszlás) 

(N=1293, középiskolás) 
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101. ábra  

Tervezel-e külföldi továbbtanulást, képzést a jövőben… tanulmányi eredményed alapján 
milyen tanuló vagy? (százalékos megoszlás) 

(N=1166, középiskolás) 

 

 

Lineáris kapcsolat mutatható ki a tanulmányi eredmény alapján is. Elsősorban azok a fiatalok 

szeretnének külföldön továbbtanulni, akiknek a jelenlegi tanulmányi eredményük jó vagy 

kitűnő. A kitűnő tanulmányi átlaggal rendelkezők 17%-a számára a külföld biztosan 

számításba jön, míg 43%-ukban már felmerült a gondolat. A jó tanulmányi átlaggal 

rendelkezőknél ez az alábbi módon alakul: 13%-uk biztosan menne, 39%-uk pedig tervezi, 

illetve eljátszik az ötlettel.  
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38. táblázat  
Középiskolás évfolyama és külföldi tanulási tervek 

(N=1292, középiskolás) 

 igen, 
biztosan 

 igen, 
már 
felmerült 
bennem 

még nem 
gondolkodtam 
rajta 

valószínűle
g nem 

biztos 
nem 

nem 
tudom 

9. osztály 10,70% 43,20% 23,80% 11,20% 7,80% 3,40% 

10. 
osztály 

12,90% 35,20% 22,30% 13,30% 5,90% 10,50% 

11. 
osztály 

12,90% 37,40% 21,30% 13,20% 8,70% 6,60% 

12. 
osztály 

10,10% 34,80% 18,80% 19,50% 9,10% 7,70% 

13. 
osztály 

10,80% 18,50% 16,90% 21,50% 16,90% 15,40% 

14. 
osztály 

4,50% 9,10% 13,60% 22,70% 45,50% 4,50% 

 

A biztosan külföldre tervezők aránya a 10. és 11. évfolyamon a legmagasabb, 12,9%-kal, ám 

nem sok eltérés mutatkozik a 9., 12. és 13. osztályon tanulók között sem. A jelenleg 14. 

évfolyamukat töltő szakközépiskolások közül ugyanakkor csak 4,5 % tervez biztosan külföldre 

menni, és utóbbi csoport közel fele biztosan nem tervez ilyesmit (45,5%). 

A külföldi tanulási motivációkban a legfontosabb okok között szerepel a nyelvtanulás, a 

nemzetközi kapcsolatok kialakítása és az élettapasztalat szerzése. A külföldi letelepedés is 

markánsan megjelenik mint a külföldi továbbtanulás egyik háttértényezője.  
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39. táblázat  
Milyen okból szeretnél külföldön tanulni? 

(1-től 5-ig terjedő skálán osztályozva – átlagpont) 
(N=601, középiskolás) 

Nyelvtanulás 4,6 

Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 4,2 

Élettapasztalat 4,1 

Jó ugródeszka a külföldi letelepedéshez. 4,0 

Általában célországban szerzett diploma/végzettség értéke a 

munkaerőpiacon/tudományos életben jobb. 

4,0 

A megcélzott külföldi intézményben szerzett diploma/végzettség többet ér a 

későbbiekben.  

3,9 

Színvonalasabb képzés a Magyarországon elérhetőnél. 3,9 

Az oktatás globális, természetes, hogy nem csak Magyarországban gondolkodom. 3,8 

Képzés során jobb tárgyi feltételek (labor, eszközök stb.). 3,8 

Nincs különös oka. 3,6 

Magyarországon nem elérhető ez a képzés. 3,3 

Más, nem a munkával kapcsolatos okból (magánélet). 3,3 

Ismerőseim is külföldre mentek vagy mennek tanulni. 2,7 

 

Némileg árnyalja a korábbi képet, hogy a tanulók 63%-a számol be arról, hogy valójában még 

nem tett semmilyen konkrét lépést a külföldi tanulmányokkal kapcsolatosan. 35%-uk tett 

már valamilyen lépést ez ügyben: vagy nagyjából, vagy konkrétan már utánanézett 

lehetőségeknek, vagy ismerősöknél kérdezősködött. 
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102. ábra  
Tettél már valamilyen konkrét lépést a külföldi tanulmányokkal kapcsolatosan? 

(százalékos megoszlás) 
(N=721, középiskolás) 

 

 

Ha mindezek alapján meg akarjuk rajzolni a külföldi tanulmányokra magukat komolyan 

elszánt fiatalok profilját és mindennek a motivációs bázisát, akkor a magasabb társadalmi 

pozíciójú, anyagilag jó körülmények között élő, nemzetközi vonatkozású karriert építeni 

akaró, cca. 10-15%-áról van szó a korosztálynak, akik számára a tudatos élettervezés, ezen 

belül is a nyelvtudás és a nemzetközi kapcsolatépítés a meghatározó, valamint kritikusak a 

magyar felsőoktatás színvonalával és eszközellátottságával kapcsolatban. 

 

c. Elhelyezkedés diplomával 

Figyelemreméltó változást jelez, hogy míg korábban a diploma a munkaerőpiaci sikeresség 

zálogaként tartatott számon a közvéleményben, addig mostanára alig több mint a harmada 

gondolja a felnőtt lakosságnak így. Mind az elhelyezkedési esélyek, mind a 

munkanélküliségtől való védelem tekintetében inkább negatív a véleményük a felsőoktatás 

teljesítményéről. 

 

Igen, nagyjából 
utánanéztem a 

lehetőségeknek, 
ismerősöknél 

kérdezősködtem. 
26% 

Igen, már 
utánanéztem 
konkrétan a 
jelentkezési 

lehetőségeknek 
vagy 

ismerőseimen 
keresztül 

9% 

Igen, már 
jelentkeztem egy 
vagy több helyre. 

2% 

Nem. 
63% 



177 

103. ábra  
Diploma és elhelyezkedés 

(N=1459, lakossági) 

 

 

Mivel ez a vélekedés minden adatnak ellentmond, különösen érdekes, hogy a 

továbbtanulásra készülők egyértelműen a karrieresélyeik javítása miatt akarnak 

felsőoktatásban tanulni. Ez az ambivalencia egyetlen módon magyarázható: a közbeszédben 

elterjedt állítások média-ereje elégséges ahhoz, hogy ugyanarról a jelenségről gyökeresen 

mást gondoljanak az emberek.  

A továbbtanulást tervezőktől megkérdeztük, mennyire tartják valószínűnek, hogy 

diplomaszerzés után egy-két éven belül saját szakterületükön, a saját maguk által 

megfelelőnek tartott munkahelyen el fognak tudni helyezkedni. A válaszadók optimistának 

mondhatók a saját elhelyezkedési esélyeik megítélése szempontjából. A válaszadók 16%-a 

állította, hogy diplomaszerzés után egy-két éven belül a saját maga által megfelelőnek 

gondolt munkahelyen biztosan el tud helyezkedni, további 76%-kuk tartotta ezt 

valószínűnek. A válaszadók 6%-a állította, hogy valószínűleg, és 2%-a, hogy biztosan nem fog 

tudni ilyen munkahelyen elhelyezkedni. 

A továbbtanulni szándékozók 9%-a gondolja úgy, hogy a saját szakterületén egy kezdő 

diplomás átlagos havi nettó jövedelme legalább 250 000 forint, további 2% 200 000 és 

249 000 forint közé teszi ezt az összeget. A válaszadók abszolút többsége, 53%-a gondolja 

úgy, hogy ez az összeg 150 000 és 199 000 forint között van. A válaszadók nagyjából (32%) 

harmada szerint ez az összeg 100 000 és 149 000 forint között van. A válaszadók 4%-a szerint 

a saját szakterületén egy átlagosan kereső kezdő diplomás maximum 100 000 forintot keres. 
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d. Külföldi munkavállalás 

A fiatal felnőttek körében a külföldi munkavállalás reális, ezért az ezzel kapcsolatos 

törekvéseiket külön is megvizsgáltuk. A válaszadók kétharmada nem tervez külföldi 

munkavállalást, közel egyharmada viszont igen, ami meglehetősen magas aránynak tűnik. A 

bizonytalankodók aránya mindössze 2,6% ebben a kérdésben. Akik ebben gondolkodnak, 

azok közül a többség viszonylag belátható időn, 1-5 éven belül szeretné ezt megvalósítani 

(52%), ezen belül kétharmaduk 1-2 éven belül indulna.  

Ugyanakkor a másik irányból nézve a külföld munkavállaláson gondolkozók majdnem fele 

(45%) viszonylag homályos tervekkel rendelkezik ezzel kapcsolatban – gondolkoznak rajta, de 

még nem tudják, mindez mikor lesz. Esetükben feltételezhetjük, hogy mindez csak egy 

szándék, ami jelenleg kevés konkrét elemet tartalmaz. 

A külföldi munkavállalásban érdekeltek 4%-a pedig már jelenleg is külföldön dolgozik 

valamilyen formában.   

 

e. Doktoráltak a munkaerőpiacon 

A doktori fokozatot szerzettek körében végzett felmérés alapján a jelenlegi munkájáról 

különféle információs csatornákon keresztül is értesülhetett akár formális, akár informális 

úton a megkérdezett. A leginkább jellemző „munkaközvetítő” az oktató, 53%-ában általuk 

értesült a doktori végzettséggel rendelkező jelenlegi állásáról. A kollégáknak volt köszönhető 

az új munkahely az összes eset 39%-ában. A legkevésbé elterjedt munkaszerzési mód 

munkaközvetítésen keresztül vagy hirdetés által talált. Összességében a kapcsolati háló tűnik 

a leginkább meghatározónak ebben a kérdésben. 
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104. ábra  
Jelenlegi állásáról honnan értesült? 

(N=200, doktori) 

 

 

A doktori adatfelvételben a megkérdezettek 60%-ának összesen egy munkahelye volt, 

közülük a többség (55%) egyetemen vagy főiskolán dolgozott. Második legnépszerűbb hely a 

kutatóintézet (11%), illetve nagyjából ugyanannyian dolgoztak első munkahelyként cégnél 

vagy vállalatnál (10,5%). Külföldön mindössze a megkérdezettek 1,5%-a dolgozott. 
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105. ábra  
Első munkahelyek a doktori végzettséggel rendelkezők esetében 

(N=200, doktori) 

 

 

A megkérdezettek 16,5%-a két munkahelyen dolgozott, ahol továbbra is az egyetemek és 

főiskolák voltak a népszerű munkahelyek, a megkérdezettek 54%-a második munkahelyeként 

ezt jelölte meg, melyből 7 fő korábban is ebben a munkahelytípusban dolgozott. Hárman az 

egyetem után az államigazgatásban vagy önkormányzatnál helyezkedtek el második 

munkahelyként, egy fő korábbi külföldi munka után tért vissza és folytatta munkáját 

egyetemen. Két fő kutatóintézetben dolgozik második munkahelyként. 

Azok, akik harmadik munkahelyükön dolgoznak jelenleg (a minta 12%-a), többségükben 

továbbra is az egyetemen dolgoznak, korábbi külföldi munkavállalás vagy kutatóintézeti 

munka után. Két fő saját vállalkozásban kezdett el dolgozni, egyikük kutatóintézetben 

kezdett, majd egy cégnél helyezkedett el, és végül így jutott el a saját vállalkozásig, másikuk 

egyetemi, majd főiskolai munka után fogott saját vállalkozásba. Cégnél vagy vállalatnál 

három fő dolgozik, közülük ketten egyetemeken dolgoztak korábban, egy fő számára ez a 

harmadik cég vagy vállalat.  

A negyedik munkahelyüket fogyasztók közül (ez összesen 13 fő a mintában) 8 fő egyetemen 
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vagy főiskolán helyezkedik el, korábban hasonló felsőoktatási intézményben dolgoztak 

négyen, külföldi egyetemről érkezett egy fő, és non-profit szférából egy további fő. Akik már 

az ötödik munkahelyükön tartanak (mindössze 5 fő), egyetemen vagy cégnél, illetve 

vállalatnál helyezkednek el. Az egyetemen elhelyezkedők korábban is felsőoktatási 

intézményekben dolgoztak, vagy cégnél, vállalatnál, illetve egy fő korábban váltogatta ezt a 

két lehetőséget. A cégnél vagy vállalatnál dolgozók korábban is ezekben a körökben 

dolgoztak. Mindössze négy fő dolgozik a kérdőív felvételének időpontjában a 6. 

munkahelyén, közülük egy fő a külföldi és hazai egyetemek között ingázik munkahely 

tekintetében, egy másik fő a kutatóintézettel kezdődő pályafutása után mind a vállalati, 

mind az államigazgatási munkahelyeken megfordult, ezután saját vállalkozásban dolgozott, 

végül jelenleg az egyetem a munkahelye. Egy fő esetében korábban kórházi vagy klinikai 

munkahelyek váltogatták egymást, ezután cégnél vagy vállalatnál helyezkedett el, és végül 

akadt olyan is, aki jelenleg a hatodik egyetemi munkahelyén dolgozik. 

A doktori fokozattal rendelkezők életpályája nagyon színes és egyéni, ugyanakkor 

észrevehető, hogy az egyetemi munkahelyek dominálnak, mely néhány esetben kezdő 

munkahelyként működik, másoknál viszont visszatérő elemként jelentkezik. A külföldi 

munkavállalások alapján jól látszik, hogy a munkavállaló a legtöbb esetben a külföldi 

visszatérés után hazai pályán helyezkedett el, olykor több külföldi munkahely után. A saját 

vállalkozás jellemzően a második és negyedik munkahely között alakult ki, mindössze a minta 

2%-a kezdett első munkahelyként saját vállalkozásban dolgozni. 

A kutatómunka feltételei kapcsán ötfokú skálán a legfontosabb tényezőnek a munkatársak 

szakmai felkészültségét jelölték meg a válaszadók (4,25). Az épületek állapota is a 

legfontosabb feltételek közé tartozik (3,94), csakúgy, mint az informatikai infrastruktúra és 

az internetes szakmai hálózatokhoz (3,94), adatbázisokhoz való hozzáférés (3,9). A 

legkevésbé fontos tényezők között az adott munkahely alapfinanszírozása, valamint a 

hallgatók motiváltsága volt (ezt az oktatási tevékenységet végzők értékelték). 
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106. ábra  
Kutatómunka feltételeivel való elégedettség  

(N=200, doktori) 

 

A doktori végzettséggel rendelkezők munkájának 38%-át a felsőfokú oktatás teszi ki, további 

30%-ot becsültek meg a kutatói tevékenységre, és mindössze 15,03%-ban végeznek fejlesztő 

tevékenységet. 

A kutatás-fejlesztés tevékenység feltételeivel összességében közepesen elégedettek. A 

munkatársak szakmai felkészültségét nagyon magas szintűnek érzik, és az épületek állapota 

is az elsők között szerepel az informatikai infrastruktúrával együtt. Elégedetlenek ugyanakkor 

az alapfinanszírozással és a felsőfokú oktatói munka során tanított hallgatók motiváltságával, 

valamint a haza pályázati forrásokkal. 
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V. KONKLÚZIÓK – A KUTATÁSI PROGRAM KIINDULÓ KÉRDÉSEINEK ÖSSZEGZŐ 

MEGVÁLASZOLÁSA 

 

1. A felsőoktatás ismerete 

1. Milyen és milyen mélységű/pontosságú ismeretei vannak a lakosságnak a felsőoktatás 

rendszerével, működésével, a képzési lehetőségekkel, az intézményhálózattal 

kapcsolatosan? Milyen háttérváltozókkal, családi, illetve iskolai determinációk függ össze 

ezeknek az ismereteknek a mélysége, pontossága?  

A lakosság jelentős része nem ismeri felsőoktatási intézményhálózat főbb adatait 

(intézmények száma, hallgatók száma, intézmények ismerete), csak hozzávetőleges 

fogalmai vannak a felsőoktatási működés főbb ismérveiről (képzési költségek, képzési 

irányok stb.) Mindebben nincs szignifikáns összefüggés az iskolai végzettséggel a Khi-

négyzet próba alapján (p=0,006), ugyanakkor az ábrán az látszik, hogy a tájékozatlanok 

legnagyobb arányban az érettségivel rendelkezők közül kerülnek ki, míg a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők között a legmagasabb azok aránya, akik pontos becsléseket 

tudtak adni a feltett kérdésre. A számosság tekintetében ugyanakkor a képzetlenebbek 

sokkal többen vannak. 

107. ábra  
Felsőoktatás ismerete és iskolai végzettség 

(N=1462, lakossági) 

 

 

A településtípus megoszlása szerint sincs összefüggés a felsőoktatásról alkotott 

tájékozottsági változóval (p=0,626). A nem megyeszékhely városokban élők között 
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magasabb a tájékozatlanok aránya (62,5%), és a leginkább tájékozottnak a budapestiek 

tűnnek, majdnem 17%-uk került ebbe a kategóriába. 

108. ábra  
Felsőoktatás ismerete és településtípus 

(N=1462, lakossági) 

 

 

2. Melyek a felsőoktatással, a diplomával kapcsolatosan leginkább elterjedt hiedelmek? 

A lakossági felmérés alapján általános az a vélemény, miszerint túl sok a diplomás, akik 

között magas a munkanélküliség, és többen olyan munkát végeznek, amelyhez nem lenne 

szükség felsőfokú végzettségre. Ezzel együtt a válaszadók úgy vélik, hogy a hazai 

egyetemeken magas minőségű oktatás zajlik, amely színvonalasabb a nyugat-európai 

egyetemeken zajlónál. Ezt a kettősséget bonyolítja tovább az a vélemény, miszerint az 

állam keveset költ a felsőoktatásra. Ezek alapján elmondható, hogy bár a lakosság 

többsége elismeri a felsőoktatási intézményeket, mégis úgy gondolja, hogy diplomás 

túlképzés zajlik, amely munkanélkülieket eredményez, ennek ellenére lehetne a 

felsőoktatásnak több állami támogatást adni. 
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109. ábra  
Felsőoktatásról alkotott vélemény a lakosság körében 

(N=1420, lakossági) 
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A vélemények erőssége érezhetően függ attól, hogy a válaszadónak van-e olyan gyermeke, 

aki jelenleg felsőfokon végzi tanulmányait. 

110. ábra  
Vélemények a felsőoktatásról – van-e felsőoktatásban tanuló gyermeke? 

(N=1458, lakossági) 

 

Azok, akiknek egyetemre vagy főiskolára jár a gyermeke, inkább tartják a diplomát 

értékesnek, amellyel könnyebben el lehet helyezkedni, és hozzájárulhat a vezetői 
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különbség a diploma értékét és lehetőségeit, fontosságát illetően van a két csoport 

között. Ugyanakkor a hallgatókat nevelő szülők a diplomás munkanélküliség kapcsán nem 

redukálták kognitív disszonanciájukat, és a gyermekteleneknél is erőteljesebben 

egyetértenek azzal, hogy magas a munkanélküliségi ráta a diplomás végzettségűek között. 
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3. Van-e összehasonlítási alapjuk a fejlett országok felsőoktatásáról? Milyen toposzokat 

ismernek a külföldi felsőoktatási intézményekről? Hogyan helyezik el a magyar 

egyetemeket a nemzetközi felsőoktatási versenyben? 

Túlnyomó lakossági vélemény, hogy a magyar intézmények nem rosszabbak a fejlett 

országok felsőoktatási intézményeinél, a megkérdezettek több mint fele (56%) pozitívan 

vélekedik a hazai egyetemek minőségéről. 

111. ábra  
A magyarországi egyetemek minősége, az ott szerzett tudás gyengébb, mint a nyugat-

európai egyetemeké 
(N=1423, lakossági) 

 

 

4. Milyen, mennyire pontos ismeretei vannak a fiataloknak és a középiskolásoknak a 

felsőfokú képzések alatt elérhető támogatásokkal, ösztöndíjakkal, diákhitellel és ezek 

működésével kapcsolatban? Ezek az ismeretek milyen kapcsolatban vannak a 

továbbtanulásra vonatkozó döntéssel? Milyen változókkal függ össze ezeknek az 

ismereteknek a mélysége, pontossága? Tudják-e a képzési idő alatt felmerülő 

költségekhez viszonyítani? 

A továbbtanulásra készülő diákok fő vonalaiban ismerik a diákhitel lehetőségeit (Diákhitel 

I. Diákhitel II), azonban a pontos kondíciókkal nem foglalkoztak részletesen. Ennek fő oka 

a pénzügyi tervezés tudatosságnak az igen alacsony szintje. Sem az általános ismeretben, 

sem a tájékozatlanságban nincs érdemi különbség a háttérváltozók alapján. A 

költségekhez annyiban tudják viszonyítani a diákhitelt, hogy a legtöbben semmiképpen 
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sem tartják elégségesnek a meglétét, vagyis aki úgy érzi, anyagilag nem tudná vállalni a 

továbbtanulást, azt a diákhitellel sem tartja ezt a helyzetet megoldhatónak. 

A továbbtanuló diákokon kívül mások lényegében nem ismerik tartalmilag a diákhitelt, 

hallottak róla, de pontosabb ismerettel nem bírnak. 

 

5. A társadalom, a gazdaság, a hallgató milyen arányban profitál a felsőfokú végzettségből a 

válaszadók szerint? E vélemények mennyiben reálisak, mennyiben felelnek meg a 

valóságnak? 

A felsőfokú végzettséget gazdaságilag az egyén számára profitábilisnak tartják. A gazdaság 

előnye nem jelenik meg, de az ország számra hasznosnak tartják a diplomásokat. A 

gazdasági fejlődést nem kötik a felsőoktatásra fordítandó többletfinanszírozáshoz. 

Ezek a vélemények alulbecsülik a diploma hasznát a munkaerőpiacon, mind az 

elhelyezkedés, mind a kereset tekintetében. Arra vonatkozóan, hogy a gazdaságnak és az 

országnak milyen többletet jelent a diplomások tevékenysége, csak körvonalazatlan és 

többségi támogatást nem bíró elképzelésekkel rendelkeznek a kérdezettek. 

 

2. A felsőoktatás és tudomány percepciója 

1. Mit gondol a lakosság, a középiskolások és a fiatalok a diploma értékéről, fontosságáról? 

A diploma megszerzése a megkérdezettek szerint (beleértve a lakossági, a fiatal felnőtt és 

a középiskolás mintát egyaránt) leginkább a társadalmi megbecsültséghez járul hozzá, az 

anyagi jóléthez kevésbé, és a személyes boldogság, valamint harmonikus családi élet sem 

feltétlenül jár együtt a diploma megszerzésével. A fiatalok közül a felsőoktatás világától 

távol állók úgy vélik, hogy a kiegyensúlyozott családi élethez és a személyes boldogsághoz 

tesz hozzá leginkább a diploma. A továbbtanulni készülő fiatalok ezzel szemben a 

társadalmi megbecsültséghez tartják fontosnak a diplomát, másodsorban az anyagi 

jóléthez. A középiskolások és a lakosság hasonlóan gondolkodik abban, hogy a társadalmi 

megbecsültséget nyújthatja a diploma, ám a diákok az anyagi jóléthez fontosabbnak 

tartják a diplomát. 
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112. ábra  
Mennyire fontos a diploma az alábbiakhoz? 

A lakosság (N=1499), fiatalok (N=1487) és középiskolások (N=1299) szerint 
 

 

 

Szignifikáns összefüggés van az iskolai végzettség és a diploma szóra való első asszociáció 

minősége között (p=0,001). A diplomáról pozitívan vélekedők aránya tendenciaszerűen nő 

a magasabb iskolai végzettségűek felé haladva, így elmondhatjuk, hogy a magasabb 

iskolai végzettséggel rendelkező lakosok pozitívabban vélekednek a diplomáról. 

 

113. ábra  
A diploma megítélése és az iskolai végzettség 

(N=1465, lakossági) 
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2. Mit gondol a lakosság, a középiskolások és a fiatalok a felsőfokú képzések minőségéről és 

hasznosságáról? 

A képzéseket egyfelől nemzetközi szinten is versenyképesnek tartják, azonban a diplomák 

mögötti valós tudást gyakran keveslik – ez nyilvánvalóan ellentmondásos vélekedés. A 

diplomások és a felsőoktatásban tanulók a megszerzett tudással elégedettek, ugyanez 

jellemző a doktoráltakra is. Az oktatók tevékenységéről is pozitív a kép. A lakossági, illetve 

a felsőoktatástól távolabb álló fiatal felnőttek körében negatív vélemény a felsőoktatás 

minőségével kapcsolatban nem fogalmazódott meg. 

 

3. Mit gondol a lakosság, a középiskolások és a fiatalok rétege a felvételi és az 

egyetem/főiskola elvégzésének a nehézségéről? 

A felsőoktatás világában nem jártas fiatalok tartják a legkönnyebbnek mind a bejutást, 

mind a bennmaradást (közel azonos értéket kapott a két tényező), míg a bejutás kapcsán 

a lakosság jobban félti a felvételizni készülőket, mint azokat, akik már bekerültek a 

felsőoktatásba. A továbbtanulni készülők éppen fordítva gondolják; úgy vélik, hogy a 

bejutás valamivel könnyebb lesz, mint a bennmaradás. Mivel a kérdéseket egy tízfokú 

skálán lehetett értékelni, és a válaszok átlaga 3,63-4,34 között alakult, összességében 

inkább nehéznek tartják a megkérdezettek mind a bejutást, mind a bennmaradást. 
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114. ábra  
A felsőfokú tanulmányok nehézsége 

(1 – nagyon nehéz … 10 – nagyon könnyű, Lakossági (N=1460), középiskolás továbbtanuló 
(N=497) és fiatal felsőoktatástól távol álló (N=1350)) 

 

 

4. Mi a véleménye a lakosságnak, a középiskolásoknak és a fiataloknak az egyes képzési 

területekről? Van-e olyan képzés, amit különösen fontosnak vagy szükségtelennek 

éreznek? Milyen információs alapon, milyen ismeretek alapján gondolják, amit 

gondolnak? 

A képzési területekről való vélemények a tudományterületek iránti érdeklődésből, egyes 

szakmák iránti tiszteletből, valamint a képzési területeken szerzett diplomák kereseti és 

presztízstávlatairól alkotott véleményekből szűrhetőek le. Ennek alapján az orvosi, jogi és 

informatikai szakterület a leginkább pozitívan megítélt a lakossági és fiatal felnőtt, 

valamint középiskolai körben is. A vélemények tartalmaznak ambivalenciát, ugyanis a 

jogászok és informatikusok esetében jelentős részben elválik egymástól a pozitív kereseti 

pozíció és a kisebbre becsült tisztelet (bár ez csak az informatikusoknál érinti az általános 

képet. A tanárok és bölcsészek általában pozitívan megítéltek, de az anyagi szempontok 

lényegesen lerontják az összképet. Általában a természettudományok kedveltsége 

magasabb.  

Az információ forrásai, mivel a többség csak kevés diplomással találkozik, elsősorban a 

média, azon belül is a televízió és a rádió. 
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5. Szükség van-e a lakosság, a fiatalok, a középiskolások szerint tömeges felsőoktatásra, 

vagy a mostaninál kevesebb diplomásra van szükség?  

A lakosság többsége úgy gondolja, azért sok a diplomás, mert nem akarnak kétkezi 

munkát végezni, ugyanakkor azzal is egyetért a megkérdezettek 37%-a, hogy a több 

diplomás előbbre vinné az országot. 

115. ábra  
Mennyire ért egyet azzal, hogy… 

N=1420, lakossági 

 

 

 

6. Mi a tudomány értéke és szerepe a lakosság szerint? 

A tudomány a döntő többség véleménye szerint fontos és funkcionális szerepet tölt be az 

életminőség és a gazdasági-társadalmi adottságok javítása területén.  

 

7. Hogyan tekintenek a tudomány helyére az ország nemzetközi megítélésében, s ezzel 

összefüggésben a magyarok nemzetközi mozgásterére, számontartottságára? 

A tudományt az ország nemzetközi megítélésében fontos szereplőnek tartják. 

 

8. Mennyiben látják a tudományos pályát sikeresnek, vonzónak, hasznosnak az egyén 

szempontjából? 

A tudós hivatását a második leginkább tiszteltnek tartják, ugyanakkor a válaszolók 

kétharmada úgy látja, külföldön tudnak igazán érvényesülni a tudósok. A tudósokat övező 

tisztelet mellett magát a tudományos pályát nem tartják sokan vonzónak, azt egy szűk kör 

számára tartják elérhetőnek, érdekesnek. Az ilyen karriert ígérő szakterületek nincsenek a 

kedvelt továbbtanulási választási célok között.  
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9. Milyen a tudomány, a tudományos élet szereplőinek és intézményeinek presztízse a 

lakosság körében? Mennyire bízik a lakosság a tudományban, a tudományos élet 

szereplőiben és intézményeiben, illetve a felsőoktatásban, a felsőoktatás szereplőiben és 

intézményeiben? Milyen változókkal függ össze ez a bizalom, illetve presztízsmegítélés? 

Más szférákkal összehasonlítva milyen összlakossági bizalom övezi ezt a (tudományos és 

felsőoktatási) szférát?  

A tudomány, a tudományos intézmények és személyiségek a legmagasabb közbizalmat 

kapott tényezői a magyar közgondolkodásnak. A tudományos intézményeket és 

személyiségeket nagyra tartják, a közbizalom itt a legnagyobb, azonban egy jelentős kör 

ismeretei, érdeklődése merőben hiányos a tudomány iránt. 

 

10. Mennyiben tájékozottak a legfrissebb, illetve legalapvetőbb tudományos 

kérdésekben? 

A magyar tájékozottság szintje jó közepes, meghaladja az uniós átlagot. 

 

11. Mit takar a tehetség fogalma a válaszadók szerint?  

A kognitív tulajdonságok nem differenciálódnak, erős korreláció van a tanulási képesség 

(”jótanulóság”), ötletesség és tehetség között.  

 

3. Tandíjjal kapcsolatos attitűdök, vélemények 

 

1. Mennyire elfogadott (vagy elutasított) az a gondolat, hogy a képzésben résztvevők és a 

társadalom, az egyéni és az össztársadalmi hasznok arányában osztoznak a felsőoktatás 

költségein? 

Szembetűnő az állami adóforint ráfordításának domináns szerepe a lakossági 

elvárásokban. Úgy vélik, hogy ennek kellene a fő finanszírozási forrásnak lennie a 

felsőoktatásban. Emellett a tandíj fizetésének lehetősége merült fel második helyen, ám 

ez a teljes képzés összegének csupán maximum 30%-át jelentené. Emellett a 

diplomásokat foglalkoztató cég is kivehetné a részét, és támogathatnák a hallgatókat 

anyagilag a felsőfokú végzettség megszerzésében, hiszen a későbbiekben ők fogják 

alkalmazni a fiatalokat. Az össztársadalmi hasznokban való osztozás tehát megjelent mint 
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egy lehetséges alternatíva a felsőoktatás költségeinek elosztására, ugyanakkor a 

főszerepet inkább az állami finanszírozásra helyeznék. 

116. ábra  
Hallgatók továbbtanulásának finanszírozása 

(N=1166, lakossági) 

 

Ez az elképzelés egybevág a korábban említett véleménnyel, miszerint az államnak többet 

kellene áldoznia a felsőoktatásra. 

 

2. Milyen háttérváltozók alapján tagozódnak a vélemények: családi-szociális helyzet, 

ideológiai-politikai meggyőződés, lakóhely, kötődés egyházhoz, életkor, iskolázottság 

stb.? 

A tandíjjal kapcsolatos vélemény nem mutat szignifikáns eltérést a család szubjektív 

vagyoni helyzete alapján (p=0,536). A grafikonról leolvasható, a jobb anyagi helyzetben 

élők között a legmagasabb azoknak az aránya, akik úgy vélik, hogy tandíjat kellene 

bevezetni mindenki számára, és ez az arány az anyagi helyzet csökkenésével 

megegyezően csökken. A legalacsonyabb vagyoni kategóriába tartozók között a 

legmagasabb a bizonytalanok aránya, akik nem tudták eldönteni, hogy legyen-e mindenkit 

érintő tandíj a felsőoktatásban, vagy sem. 
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117. ábra  
Tandíj megítélése és háztartás anyagi helyzete 

(N=1396, lakossági) 

 

 

Az iskolai végzettség sem függ össze jelentősen a tandíjról alkotott véleménnyel 

(p=0,322). A felsőfokú végzettségűek és az alapfokú végzettséggel rendelkezők közel 

azonos arányban gondolják úgy, hogy legyen tandíj (43,1% és 41, 8%). Azoknak az aránya, 

akik a tandíj bevezetése ellen vannak, a szakmával rendelkező lakosok között a 

legmagasabb, 28,8%. A bizonytalanok többsége érettségivel rendelkezik, és a felsőfokú 

végzettségűek között vannak a legtöbben, akik valamely szélső álláspontot képviselik. 
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118. ábra  
Tandíjról alkotott vélemény az iskolai végzettség szerint 

(N=1412, lakossági) 

 

 

Azonban településtípus mentén vizsgálva a kérdést, szignifikáns összefüggést kapunk 

(p=0,000). A budapestiek értenek leginkább egyet azzal, hogy kell tandíj (44,4%), őket 

követik az egyéb városban élők (42,5%), majd a megyeszékhelyen élők (38,5%). A 

bizonytalanok aránya a községben élők között a legmagasabb (39,7%), míg a 

tandíjellenesek aránya az egyéb városban élők között a legnagyobb (32,3%). A községben 

és megyeszékhelyen élők negyede véli úgy, hogy nem kell tandíj, ami a budapestiek 

esetében valamivel kisebb arányt mutat, 21,2%-ot. 

119. ábra  
Tandíjról alkotott vélemény a településtípus szerint 

(N=1415, lakossági) 
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3. Kivonulhat-e az állam teljes mértékben a felsőoktatás finanszírozásából a válaszadók 

szerint? 

120. ábra  
Az állam túl sokat költ a felsőoktatásra 

(N=1394, lakossági) 

 

 

A válaszadók mintegy fele véli úgy, hogy az állam nem költ eleget a felsőoktatásra, és 

kétharmaduk szerint a hallgatóknak nem kellene tandíjat fizetniük. A korábbi ábra alapján 

láttuk, hogy a tandíjon kívül a diplomást foglalkoztató cégek jelenthetnének alternatívát a 

finanszírozással kapcsolatban, ugyanakkor ennek támogatottsága alacsony volt. A kapott 

válaszok alapján úgy tűnik, az államnak jelentős szerepet kell vállalnia a finanszírozásból. 

121. ábra  
Tandíj megítélése lakosság körében (százalékos megoszlás) 

(N=1450, lakossági) 
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4. Lehet-e ezt teljes mértékben a felsőoktatásban résztvevő hallgatókkal 

megfinanszíroztatni? 

Ezzel összhangban a hallgatók általi finanszírozás sem szűnhet meg a lakosság szerint, 

csupán 11,8% ért egyet azzal, hogy minden hallgató fizessen tandíjat, függetlenül a 

vagyoni helyzetétől és a teljesítményétől. Ennél már elfogadottabb nézetnek tűnik a 

szociális alapon történő besorolás és az a gyakorlat, hogy csak a tehetősebbek fizessenek 

tandíjat. Ez a gyakorlat azonban amiatt lehet problémás, mivel a felsőoktatásban tanuló 

fiatal felnőttek esetében nem egyértelmű, hogy a szülők vagy a fiatal helyzetét kellene 

alapul venni a rászorultság megállapításakor. A lakosság többsége nem képes maga 

finanszírozni a továbbtanulást. 

 

5. Jelenleg van-e egyetemista/főiskolás gyermekük, és az költségtérítéses vagy államilag 

finanszírozott képzésbe jár-e?  

A lakossági válaszok alapján a jókora többségben vannak azok a válaszadók, akiknek 

jelenleg nincs egyetemre járó gyermeke. Ahol van ilyen fiatal, ott 14% állami 

finanszírozású képzésbe jár, 3% vesz részt költségtérítéses képzésben, és további 2% 

párhuzamosan folytat tanulmányokat állami és költségtérítéses formában egyaránt. 

122. ábra  
Van-e olyan gyermeke, aki egyetemre, főiskolára jár vagy járt? 

(N=1456, lakossági) 
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4. Hozzáférés 

1. Mi a lakosság, a középiskolások és a fiatalok véleménye a felsőoktatáshoz való 

hozzáférésről (mitől függ: tehetség, tehetősség, lakóhely, ismeretségek)? 

123. ábra  
Mitől függ a felsőoktatásba való bejutás? 

Középiskolás (N=1168), fiatal felnőtt (N=1034), lakossági (N=1494)  

 

 

A felsőoktatásba való bejutáshoz a lakosság szerint a felsorolt tényezők közül mindegyik 

legalább közepesen fontos lehet. A középiskolások számára valamilyen idegennyelv 

ismerete tűnik a legfontosabbnak, illetve a szorgalom és a jó tanulmányi eredmény, 

Hasonlóan alakul a fiatal felnőttek véleménye, akik elsők között a tanulmányi eredményt 

és szorgalmat említik, majd a szülők tehetőssége és az idegennyelv-ismeret következik a 

rangsorban. A lakosság ezzel szemben a szervezett oktatás keretein kívül zajló 

különórákat is meglehetősen fontosnak véli az egyetemre való bejutáskor. A három minta 

alapján elmondhatjuk, hogy a tanulmányi eredmény, a szorgalom és az idegennyelv lenne 

az a három legfontosabb tényező, amely hozzásegítheti a felvételizőt a sikeres 

bejutáshoz. A nem fővárosban vagy nagyvárosban élők is jó esélyekkel indulhatnak a 
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felvételin, mivel a többség szerint ezek kevésbé fontosak, ahogy az egyetemi oktatók 

személyes ismerete is csak a közepesen fontos kategóriába került. 

40. táblázat  
A felsőoktatásba való bejutáshoz szükséges tényezők a középiskolások (N=1168), fiatal felnőttek 

(N=1034) és lakosság szerint (N=1494) összevonva 

 Átlag 

Jó középiskolai tanulmányi eredmények 4,54 

Szorgalom 4,52 

 Idegen nyelveket tudni 4,50 

 Tehetség 4,26 

Szülők tehetősek 4,22 

 Külön órákra járás 4,03 

 Szülők is diplomások 3,59 

Sportban sikeresnek lenni 3,52 

A fővárosban élni 3,51 

Személyesen ismerni egyetemi oktatókat 3,44 

 Nagyvárosban élni 3,41 

 

Bár a fenti tényezők alapján úgy tűnik, hogy a szocioökönómiai státusz közepesen 

hangsúlyos szerepet kap az egyetemre vagy főiskolára való bejutáskor, egy összetett 

változót vizsgálva, melyben a szülők tehetőssége, valamint felsőfokú végzettsége, illetve a 

nagyvárosi vagy fővárosi élet szerepel, mégis az rajzolódik ki, hogy nagyon meghatározó a 

szocioökonómiai státusz, függetlenül attól, hogy a válaszadó milyen iskolai végzettséggel 

rendelkezik. 
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124. ábra  
Szocioökonómiai státusz hatása a felsőoktatásba való bejutásra 

(N=1500, lakossági) 

 

 

2. Milyen attitűdjei vannak a fiataloknak és a középiskolásoknak a diákhitellel kapcsolatban? 

Értik-e a diákok annak jelentőségét, hogy a diákhitel jövedelemarányos törlesztési hitel?  

A középiskolások és a fiatal felnőttek között eltérő arányban ismerik a diákhitel 

lehetőségét. Míg a középiskolások 91,6%-a hallott már erről a lehetőségről, és a 

felsőfokon továbbtanulni készülő fiatal felnőttek 90,5% szintén, addig a felsőoktatás 

világában nem jártas fiatalok közül csupán a 60% hallott erről a lehetőségről. 

125. ábra  
Diákhitel ismerete 

középiskolás (N=1291), felsőoktatásba jelentkezni készülő fiatal felnőtt (N=148), 
felsőoktatásba nem járó fiatal felnőtt (N=1028) % 

 

 

A középiskolások 74%-a nem gondolja azt, hogy a diákhitel nagyon kedvező lehetőség 

lenne, és a diákok mindössze fele van tisztában azzal, hogy jövedelemarányos törlesztési 

hitelnek felel meg, és csak 63,3%-uk jelölte azt, hogy a visszafizetést a diploma 

megszerzése után azonnal el kell kezdeni. A többség (70,5%) úgy véli, hogy nem érdemes 
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felvenni, mert a többszörösét kell majd visszafizetnie később. A diákhitellel kapcsolatos 

attitűd negatív, annak ellenére, hogy a lehetőséget ismerik, és a középiskolások többsége 

a feltételekkel is tisztában van. 

126. ábra  
Középiskolások a diákhitelről, % 

(N=1299, középiskolás) 

 

 

3. Az eladósodottságtól való felelem (un. debt aversion) hogyan, milyen formában és 

milyen súlyossággal jelenik meg? 

A középiskolások válaszait vizsgálva azt látjuk, hogy tartanak bármilyen hitel felvételétől, 

mert bizonytalan a jövő, és nem szabad már fiatal korban eladósodni, kivéve, ha nagyon 

jól kereső állásunk van. A diákok tehát félnek attól, hogy eladósodva vágjanak neki a 

nagybetűs életnek, bár a diákhitelt még mindig inkább felvennék, mint valamilyen más 

banki hitelt, ugyanakkor a diploma nem ér annyit, hogy adósságot halmozzunk fel. 
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127. ábra  
Középiskolások a továbbtanulás finanszírozásáról  

(N=1247, középiskolás) 

 

A lakosság és a fiatal felnőttek válaszait vizsgálva azt látjuk, hogy bizonyos vagyoni 

tárgyakért vagy magasabb színvonalú élet biztosítása gyanánt vállalnának-e 

többletmunkát vagy eladósodást a megkérdezettek. A kék színnel jelölt fiatal felnőtt 

kategóriában azt látjuk, hogy a saját lakóingatlan vásárlásával kapcsolatban bátrabbak, 

mint a lakosság, ugyanakkor inkább többletmunkával szeretnék megszerezni azt, mint 

eladósodással. A fiatalok mindegyik esetben a többletmunkát választották inkább az 

eladósodással szemben, tehát nem vállalnák, hogy akár egy nagyobb befektetés 

érdekében anyagi gondjaik legyenek. A lakossági minta több esetben mutat eltérést ettől 

a mintázattól. A gyermek nevelésével és taníttatásával kapcsolatban többen vállalnának 

akár eladósodást is annak érdekében, hogy a gyermeküknek mindene meglegyen és 

tanulhasson, és közel ugyanannyian többletmunkát is végeznének ennek érdekében. 

Szintén többen vannak azok a lakosok, akik a diploma megszerzése érdekében is vállalnák 

az adósságot vagy a többletmunkát. Ez az arány a fiatalok között nagyon alacsony. 
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Csak a nagyon jól kereső szakmát
biztosító diplomákért szabad…

Csak diákhitelt szabad felvenni a tanulás
finanszírozására.

Megéri akár banki hitelt is felvenni a
továbbtanulás finanszírozására.
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128. ábra  
Eladósodás és többletmunka vállalása 

Fiatal felnőtt (N=1036) és lakossági (N=1496)  

 

 

A válaszokból úgy tűnik, hogy a lakosság egésze kevésbé tart az eladósodástól, mint a 

fiatalok, és a középiskolások kifejezetten szeretnék azt elkerülni a kiszámíthatóbb élet 

miatt. 

 

4. Mi az oka annak, ha valaki nem tanul tovább? 

A továbbtanulni nem vágyó középiskolásokat két csoportra bontottuk a döntésük 

szilárdsága alapján, így ebben a megközelítésben a tanulást valószínűleg befejezők, illetve 

azt biztosan befejezők között teszünk különbséget. A leggyakoribb indok a tanult 

szakmában való elhelyezkedés, mely a biztosan kilépők 34%-ánál jelent meg, a 

valószínűleg kilépőknél ez az arány 24%. Második indok némiképp az előzővel 

egyetértésben a pénzkereseti vágy. Ezt követi a középfokon való továbbtanulás, 

továbbképzés. A két csoport között a legnagyobb eltérés az első két helyen megjelölt 

indokok között látható, míg abban a kérdésben is mutatkozik különbség, hogy hány 

százalékuk szerint nem éri meg továbbtanulni. Ez a továbbtanulást biztosan mellőzők 

esetében 15%, a bizonytalanoknál ezzel szemben csupán 8%. 
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A továbbtanulás elhagyásának tehát két erőteljes motívumát ismertük meg, mely egyrészt 

a pénzkereset iránti vágy, másrészt a nem felsőfokon történő továbbtanulási ambíció. 

41. táblázat  
A továbbtanulást nem tervezők indokai 

 Valószínűleg 
nem fogok 
továbbtanuln
i (n=135) 

Biztosan nem 
fogok 
továbbtanulni 
(n=89) 

A tanult szakmámban akarok elhelyezkedni. 24% 34% 

 Jobban szeretnék már pénzt keresni, mint még évekig 
tanulni. 

20% 28% 

 Inkább (más) szakmát akarok tanulni.   20% 19% 

Tovább akarom képezni magam a tanult szakmámban, de 
nem egyetemen, főiskolán.  

17% 15% 

 Nem éri meg továbbtanulni. 8% 15% 

Már dolgozni szeretnék, mert az jobban érdekel.  12% 11% 

Inkább valamilyen szakmát akarok tanulni.   15% 11% 

 Nem szeretek annyira tanulni, hogy folytassam a 
tanulmányaimat egyetemen vagy főiskolán. 

11% 10% 

Egyelőre még nem döntöttem el, hogy akarok-e 
továbbtanulni.  

18% 8% 

 Anyagilag nem engedhetem meg magamnak, hogy 
továbbtanuljak. 

12% 7% 

Tanulmányi eredményeim nem teszik lehetővé, hogy 
továbbtanuljak. 

9% 7% 

 Már dolgozni akarok, de nem a szakmámban.  7% 4% 

Egyelőre nincs semmi, ami annyira érdekel, hogy 
továbbtanuljak. 

5% 4% 

 Csak később tervezem a továbbtanulást, addig még mást 
akarok csinálni 

5% 1% 

 Még tanulni akarok, hogy később jelentkezhessek 
egyetemre, főiskolára. 

2% 0% 

 

5. Milyen szerepet tulajdonítanak a továbbtanulás ösztönzésében, finanszírozásban a 

későbbi munkaadóknak, önkormányzatoknak? 

A későbbi munkaadókat mint a képzés költségeinek lehetséges biztosítóit említi a 

lakossági minta átlagban negyede. Az önkormányzati ösztöndíjakról a fiatal felnőtti minta 

alig hallott. 
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5. Külföldre vonatkozó tervek  

1. Milyen motívumok alapján merül fel a külföldi tanulás?  Kik azok, akik jellemzően 

külföldre terveznek menni?  

 

A külföldi tanulást vizsgálva több csoportot különböztetünk meg. Egyrészről azokat a 

fiatalokat, akik már biztosan szeretnének külföldre menni, és utána is jártak ennek. 

Másrészt azokat, akik fontolgatják, már utánanéztek a lehetőségeknek, ők a 

bizonytalanok, és azok, akikben felmerült a lehetőség, de még nem jártak utána. 

A biztosan kimenők közül leginkább a nyelvtanulás lenne vonzó a külföldi tanulásban, 

illetve a nemzetközi kapcsolatok. Ugyanakkor harmadik helyen a külföldi letelepedés 

előkészítése is megjelenik indokként. A biztosan kimenők között nagyon magas (47%) 

azoknak az aránya, akik a célországban szándékoznak elhelyezkedni, emiatt lehet fontos 

a letelepedés előkészítése. Az okok között a legkevésbé népszerű a „csak úgy” 

magyarázat, illetve a barátok lépéseinek követése. Érdekes, hogy a lakossági 

felmérésekből kiderült, hogy a magyarországi egyetemek oktatásának minőségét 

jobbnak ítélik meg, mint a nyugat-európai egyetemeket, mégis az okok között közepes 

mértékben megjelenik, hogy azért is külföldre menne a hallgató, mert a választott képzés 

Magyarországon nem elérhető. 

129. ábra  
Visszatérés, biztosan kimenők 

(N=155, biztosan külföldre menő középiskolások) 
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Nincs válasz 
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42. táblázat  
Biztosan kimenő középiskolás 

(N=155) 

Milyen okból szeretne külföldön tanulni? Átlag SD 

Nincs különös oka 2,15 1,416 

Ismerőseim is külföldre mennek vagy mentek 
tanulni 

2,33 1,416 

Magyarországon nem elérhető ez a képzés 3,13 1,321 

Más, nem munkával kapcsolatos okból (magánélet) 3,16 1,529 

Képzés során jobb tárgyi feltételek 3,53 1,276 

Az oktatás globális, természetes, hogy nem csak 
Magyarországban gondolkodom 

3,66 1,275 

A megcélzott külföldi intézményben szerzett 
diploma/végzettség többet ér a későbbiekben 

3,83 1,136 

Általában célországban szerzett diploma/végzettség 
értéke a munkaerőpiacon/tudományos életben jobb 

3,88 1,057 

Színvonalasabb képzés a Magyarországon 
elérhetőnél 

4,01 1,007 

Élettapasztalat 4,08 1,081 

Jó ugródeszka külföldi letelepedéshez 4,08 1,143 

Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 4,29 1,008 

Nyelvtanulás 4,55 0,861 

 

A bizonytalan hallgatóknál az első helyen maradt a nyelvtudás megszerzése, ám náluk a 

letelepedésük előkészítése a negyedik helyre került, inkább az élettapasztalat miatt és 

nemzetközi kapcsolatok kialakítása érdekében mennének más országba. Mindezek 

ellenére köztük is nagy arányban szerepelnek olyanok, akik véglegesen kint maradnának 

(42%). 
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130. ábra  
Visszatérés, bizonytalan 

(N=271, középiskolás) 

 

 

43. táblázat  
Bizonytalanul kimenő középiskolás 

(N=271) 

Milyen okból szeretne külföldön tanulni? Átlag SD 

Ismerőseim is külföldre mennek vagy mentek tanulni 1,98 1,117 

Nincs különös oka 2,39 1,367 

Más, nem munkával kapcsolatos okból (magánélet) 2,6 1,272 

Magyarországon nem elérhető ez a képzés 2,63 1,279 

Az oktatás globális, természetes, hogy nem csak 
Magyarországban gondolkodom 

3,01 1,14 

A megcélzott külföldi intézményben szerzett 
diploma/végzettség többet ér a későbbiekben 

3,13 1,177 

Általában célországban szerzett diploma/végzettség 
értéke a munkaerőpiacon/tudományos életben jobb 

3,16 1,182 

Képzés során jobb tárgyi feltételek 3,22 1,288 

Színvonalasabb képzés a Magyarországon elérhetőnél 3,26 1,114 

Jó ugródeszka külföldi letelepedéshez 3,43 1,273 

Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 3,64 1,106 

Élettapasztalat 3,65 1,071 

Nyelvtanulás 4,37 0,892 
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Azok a diákok, akikben csak felmerült a külföldi tanulás lehetősége, szintén a nyelvtanulást 

helyezték előre, másodikként a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, harmadikként pedig az 

élettapasztalat megszerzését.  

44. táblázat  
Gondolkodik a külföldre menésen, középiskolás  

(N=465) 

Milyen okból szeretne külföldön tanulni? Átlag SD 

Ismerőseim is külföldre mennek vagy mentek tanulni 2,16 1,206 

Nincs különös oka 2,19 1,295 

Magyarországon nem elérhető ez a képzés 2,56 1,231 

Más, nem munkával kapcsolatos okból (magánélet) 2,93 1,361 

Képzés során jobb tárgyi feltételek 3,35 1,227 

Általában célországban szerzett diploma/végzettség 
értéke a munkaerőpiacon/tudományos életben jobb 

3,37 1,265 

A megcélzott külföldi intézményben szerzett 
diploma/végzettség többet ér a későbbiekben 

3,43 1,24 

Az oktatás globális, természetes, hogy nem csak 
Magyarországban gondolkodom 

3,47 1,182 

Színvonalasabb képzés a Magyarországon elérhetőnél 3,67 1,092 

Jó ugródeszka külföldi letelepedéshez 3,8 1,164 

Élettapasztalat 4,02 0,985 

Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 4,02 1,057 

Nyelvtanulás 4,56 0,748 

 

Sokan még nem tudja, hogy mi lesz a terve a kinti diploma megszerzése után (38%), de még 

mindig 29% azok aránya, akik az adott országban helyezkednének el. 
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131. ábra  
Visszatérés, gondolkodik a külföldre menésen, középiskolás 

(N=465) 

 

A középiskolások mellett a fiatal felnőttek külföldi terveit is megnéztük. Közülük 68% nem 

tervez külföldi tanulást, 13% szeretne más országban tanulni, de még nem tudja mikor 

menne. Néhány éven belül 15%-uk tervez elmenni, és 1%-uk jelenleg is külföldön dolgozik. 

132. ábra  
Fiatal felnőtt külföldi tervei 

(N=1265) 

 

Többségük 2-3 évre menne külföldre (2%), de egy másik negyedük több mint három évre 

tervez. A végleg kint maradók aránya a fiatal felnőttek között 11%, de akadnak olyanok is, 

akik csak 1-2 hónapra költöznének másik országba (2%). 
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133. ábra  
Fiatal felnőtt milyen távra tervez külföldön? 

(N=1265, fiatal felnőttek) 

 

Konkrét lépést tett a fiatalok 10%-a, akik vagy munkahelyre vagy iskolába jelentkeztek, és 

további 14% már pontosan utánajárt a lehetőségeknek, és a válaszadók harmada kisebb 

mértékben már téjékozódott a lehetőségekről. 

2. A külföldi tanulmányokat, munkát tervezők közül mennyien tesznek konkrét 

lepéseket külföldi terveik megvalósítása irányában?  

Azoknak a fiataloknak egy része, akik biztosan külföldön szándékoznak továbbtanulni, 

már tájékozódtak a lehetőségekről (39%), míg nagyjából ugyanilyen arányban vannak 

azok, akik még nem tettek semmilyen lépést ennek érdekében. Azonban azoknak az 

aránya, akik már a jelentkezésüket is leadták, mindössze 7%. 

134. ábra  
Konkrét lépés, biztosan elmenő fiatal felnőtt 

(N=155) 
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A bizonytalanok között kisebb azoknak az aránya, akik bármilyen lépést tettek volna 

eddig a külföldi tanulás érdekében, köztük nem volt olyan diák, aki a jelentkezését leadta 

volna, és csupán 9%-uk járt utána már konkrétabban a lehetőségeknek. 

135. ábra  
Konkrét lépések, bizonytalanul külföldre menő fiatal felnőtt  

(N=271) 

 

 

A középiskolások azon része, akikben még csak felmerült a gondolat, még kisebb 

arányban tettek konkrét lépéseket a külföldre jutás érdekében. 

136. ábra  
Konkrét lépés, gondolkodik a külföldre menésen, középiskolás  

(N=465) 

 

 

Igen, 
nagyjából 

utánanéztem 
29% Igen, már 

utánanéztem 
konkrétan 

9% 

Igen, már 
jelentkeztem 
egy vagy több 

helyre … 

Nem 
62% 

Nincs válasz 
0% 

8% 
3% 

0% 

88% 

2% 

Igen, nagyjából
utánanéztem

Igen, már utánanéztem
konkrétan

Igen, már jelentkeztem
egy vagy több helyre

Nem

Nincs válasz



213 

Konkrét lépést tett a fiatalok 10%-a, akik vagy munkahelyre, vagy iskolába jelentkeztek, és 

további 14% már pontosan utánajárt a lehetőségeknek, és a válaszadók harmada kisebb 

mértékben már tájékozódott a lehetőségekről. 

137. ábra  
Konkrét lépések, fiatal felnőtt 

(N=1494) 

 

 

3. A külföldi tanulmányokat folytatni szándékozók hogyan tervezik jövőjüket, 

szándékukban áll-e hazajönni a végzés után, vagy eleve külföldön akarnak 

maradni?  

A három csoport elhatározásának komolyságát vizsgálhatjuk azzal, hogy milyen konkrét 

lépéseket tettek már meg a külföldi tanulás érdekében. 

A legtöbben 2-3 évre mennének külföldre (24%), de egy másik negyedük több mint három 

évre tervez. A végleg kint maradók aránya a fiatal felnőttek között 11%, de akadnak 

olyanok is, akik csak 1-2 hónapra költöznének másik országba (2%). 
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138. ábra  
Milyen távra tervez? 

(N=1494, fiatal felnőtt) 

 

 

139. ábra  
Tervez-e külföldi munkavállalást a jövőben? 

(N=1494, fiatal felnőtt) 

 

 

Fontos lehet, hogy akik a külföldi munkavállalást fontolgatják, azok milyen időtartamra 

vállalnának ott munkát: csak pár hónapra, alkalmi, szezonális munkában gondolkodva,  

kipróbálás, nyelvtanulás céljából, vagy egyéb motivációk is állhatnak a háttérben, mint 

családi kötöttségek, egyéb kötődések;  vagy pedig  évekre szeretnének külföldön 

dolgozni, vagy akár végleg.   
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140. ábra  
Mennyi időre tervezi a külföldi munkavállalást? 

(N=1494, fiatal felnőtt) 

 

16% nem tudja, hogy mennyi időre menne. Körülbelül 10%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik 

maximum 6 hónapban gondolkoznak, feltehetően alkalmi vagy szezonális jelleggel 

dolgoznának. 15% nagyjából 1 éves kintlétet tervez. Tipikusabb válasz a 2-3 év – 25% ebben 

gondolkodik jelen pillanatban. Hasonló arányban vannak azok, akik valóban hosszú távon 

vállalnának külföldön munkát: 3 évnél hosszabb időre, de azért nem végleg – ezt a 

lehetőséget 22% jelölte meg.  11% azoknak az aránya, akik pedig végleg letelepednének más 

országban. Azaz a külföldön munkát vállalók egyharmada maximum pár évig maradna 

külföldön. Az, hogy ki milyen távra tervezi a külföldi munkát, nincsen összefüggésben sem az 

életkorral, sem a gazdasági aktivitással, sem a szubjektív anyagi helyzettel. 

Akik külföldi munkavállalást terveznek, azok mintegy 60%-a már valamilyen szintű aktivitást 

kifejtett az ügy érdekében. A legtöbben csak nagyjából utánanéztek a lehetőségeknek (34%), 

14% már konkrétabban informálódott. Ugyanakkor 5% már jelentkezését is beadta 1 vagy 

akár több helyre is, 6%-nak pedig már a munkahelye is megvan. Tehát összességében kicsivel 

több mint 10% azoknak az aránya a külföldi munkavállalást tervezők közül, akik esetében 

nemcsak tervezgetés szintjén van ez a szándék, hanem már konkrét cselekvés vagy 

munkaajánlat is van.  
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141. ábra  
Tett már valamilyen konkrét lépést a külföldi munkavállalással kapcsolatosan? 

(N=1494, fiatal felnőtt) 

 

Másfelől az egész mintát tekintve – azaz a számításba belevéve azokat is, akik nem 

szeretnének külföldön dolgozni – 3,4% azoknak az aránya, akik konkrétan már cselekedtek is 

a munkavállalás érdekében, további 4%, akik konkrétan utánanéztek, és 10% nézelődött. Ha 

nemek szerinti bontásban nézzük a válaszokat, akkor elmondható, hogy a férfiak inkább 

terveznek külföldi munkavállalást, mint a nők, és inkább jellemzi őket, hogy nem tudják, 

mindezt mikor fogják megvalósítani, de valamikor mindenképp. A fiatalabb korosztályban 

még hangsúlyosabb ez a szándék: a 25 évnél fiatalabbak 38%-a tervezi, a 25-29 éves 

korosztály 21%-a.  

A legfiatalabb korcsoportra jellemzőbb, mint az idősebbekre, hogy 3-5 éves időtávban 

képzelik megvalósítani ezt a tervüket, vagy egyelőre még nem tudják, hogy mikor. Ennek 

okai feltételezhetően élethelyzetükből adódnak.  A megyeszékhelyeken élők között nagyobb 

arányban vannak azok, akik külföldön akarnak dolgozni. Mind a megyeszékhelyeken, mind az 

egyéb vidéki városokban élők körében valamivel jellemzőbb, hogy ugyan mindenképp 

szeretnének majd egyszer külföldön dolgozni, de még nem tudják, hogy mikor.  A 

Budapesten élők körében kevésbé jellemző, hogy külföldön szeretnének dolgozni, 73%-uk 

nem tervez külföldi munkavállalást a jövőben.  

Gazdasági aktivitás szerint vizsgálva a kérdést, azt látjuk, hogy akik jelenleg még tanulnak, 

azoknak közel 46%-a tervezi, hogy munkát vállal külföldön a jövőben; messze ebben a 
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csoportban a leghangsúlyosabb ez a szándék. Akik dolgoznak vagy inaktívak, azok körében 

29-27% a hasonló tervekkel rendelkezők aránya – ami szintén igen magas, de a tanulók 

esetében a különbség szembeszökő. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése nincs érdemben 

hatással a külföldi munkavállalásra. Az iskolai végzettség nem meghatározó ebben a 

tekintetben, nincsen érdemi különbség az egyes csoportok között.  

A továbbtanuláshoz való viszony azonban összefügg a külföldi munkavállalás tervezésével: a 

leginkább a felsőoktatásba készülőkre jellemző (43%), majd az egyetemistákra, diplomásokra 

(35%), a legkevésbé pedig a felsőoktatástól távol lévőkre. 

Az egyetemre járók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők között a 25 év felettiek esetében 

kevésbé jellemző, hogy külföldön szeretnének munkát vállalni, körükben minden negyedik 

válaszadó gondolkodik ebben, a 25 év alattiak közül azonban már minden második. A 

budapestieknek, akárcsak a teljes mintában, kevésbé vannak ilyen irányú terveik, a vidéki 

városokban élőkre sokkal inkább jellemző (44-45%). 

Míg a nők összességében kevésbé vágynak külföldön dolgozni – ez ebben alcsoportban is 

igaz  (70%-a a nőknek nem tervezi, szemben a férfiak 55.8 %-ával), ugyanakkor ha igen, akkor 

jellemzőbb a körükben, hogy 1-2 éven belül tervezik a kimenetelt. A férfiakra sokkal inkább 

jellemző az „igen, mindenképp, de még nem tudom, hogy mikor”. Elsősorban azokat 

érdekli ez a lehetőség, akik jelenleg is tanulnak (fő státuszuk, hogy tanulnak). Körükben 43% 

tervezi a külföldi munkavállalást, szemben az aktív dolgozók és az inaktívak 26-23 %-ával. 

142. ábra  
Tervez-e külföldi munkavállalást a jövőben? (felsőoktatásba készülő fiatal felnőtt) 

(N=145) 
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A felsőoktatásban tanulni készülő almintában a válaszadók fele tervez külföldi 

munkavállalást. Akik ezt tervezik, azok rendszerint még nem tudják, hogy ezt mikor 

valósítanák meg (44,4%), 28% azonban 3-5 éven belül, 27% pedig már 1-2 éven belül.  

Egyötödük nem tudja még, hogy mennyi időre menne, további egyötöd maximum egy évre 

tervezi. Valamivel kevesebben vannak, akik egy 2-3 éves időszakot vállalnának. Viszonylag 

nagy arányban vannak azok, akik huzamosabb időre mennének, vagy akár végleg 

letelepednének: a két csoport együtt 40%-ot tesz ki.  

Ha ez utóbbi csoport (hosszabb távra vagy végleg kitelepülők) arányát az összes 

felsőoktatásba készülő válaszadó számához viszonyítjuk (tehát azokat is számításba véve, 

akik nem akarnak külföldre menni), akkor 20%-ot tesznek ki, azaz minden ötödik fiatal így 

gondolkodik ebben az almintában.  

Ugyanakkor konkrét lépést a többség még nem tett tervei megvalósítása érdekében, inkább 

csak nagyjából utánanéztek a lehetőségeknek, bár van néhány válaszadó, akinek már a 

munkahelye is megvan. Életkor szerint nézve a legfiatalabb korcsoport hasonló, mint az 

átlag: a 21 év alattiak nagyjából fele szeretne külföldön dolgozni. A 21-25 éves korosztályban 

azonban már 55% gondolkodik ezen. A 25 évesnél idősebbek már sokkal kevésbé terveznek 

ebben az irányban: 33%-uk vállalna munkát külföldön. A férfiak ebben a csoportban is sokkal 

inkább hajlanak arra, hogy külföldön dolgozzanak, mint a nők (50% és 36%).  Míg a teljes 

mintára jellemző volt, hogy a budapestiek kevésbé tervezték a külföldi a munkát, ebben a 

csoportban nincsen különbség – fővárosiak és vidékiek hasonlóan gondolkodnak, a lakóhely 

kevéssé meghatározó. 
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143. ábra  
Mennyi időre tervezi a külföldi munkavállalást? (felsőoktatásba készülők) 

(N=145) 

 

Ebben az almintában a válaszadók 27%-a tervezi, hogy külföldön vállaljon munkát a jövőben. 

Az ezt tervezők tipikusan vagy minél hamarabb belevágnának (40% tenne így), vagy még 

nem tudja konkrétan, hogy mikor fogja ezt megvalósítani (41%). 13%-uk pedig 3-5 éven belül 

tervezi mindezt. 35%-ánál egyelőre még csak a szándék van, de még nem nézett utána a 

lehetőségeknek, nem szervezett egyelőre semmit.  

Leginkább az jellemző, hogy a válaszadó már nagyjából utánanézett az információknak. 16% 

már konkrétan utánanézett valamilyen lehetőségnek, 6,5% már jelentkezett is egy vagy több 

helyre, 5%-nak pedig már a konkrét munkahely vagy munkaajánlat is megvan. Ebben a 

csoportban a budapestiek kevésbé vágynak külföldre, mint a vidéki városiak, hasonlóan a 

teljes mintához.  

A legfiatalabbak a legaktívabbak ebben a tekintetben: 37% tervez külföldi munkavállalást, a 

25 évnél idősebbeknek pedig már csak a 20%-a.  Itt is a férfiakra jellemző inkább, hogy ilyen 

terveik lennének (30% és 21% ); jellemzően vagy viszonylag konkrét elképzelésük van, azaz 1-

2 éven belül belevágnának, vagy még nem tudják, hogy mikor fogják megvalósítani, az 

kevésbé jellemző, hogy tervezik, de csak 3-5 éven belül. 

A befejezett iskolai végzettségből adódó különbségek nem számottevőek, de a szakmunkás 

végzettséggel bírók valamivel motiváltabbak ebben a tekintetben, mint a többi csoport. 

Gazdasági aktivitás tekintetében elmondható, hogy elsősorban a tanulók szeretnének 

külföldön dolgozni (34%), az aktív dolgozók és az inaktívak a tanulókhoz viszonyítva kevésbé 

gondolkodnak ebben (27- 22%). A teljes mintához hasonlóan a vidéki megyeszékhelyeken 
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élőkre sokkal inkább jellemző a külföldi munkavállalás tervezése, mint a budapestiekre vagy 

a községekben élőkre. 

A középiskolások legtöbbjének (46%-nak) még nincs konkrét terve a külföldi továbbtanulás 

után. Kiemelendő azonban, hogy 31%-uk úgy tervezi, hogy a későbbiek során megpróbál 

majd abban a külföldi országban elhelyezkedni, amelyikben majd a tanulmányait végzi. 11% 

szintén a külföldet jelöli meg a későbbi munkavállalás helyszínéül, bár nem feltétlenül abban 

az országban, ahol azt megelőzően tanult. Mindössze 12%-uk tervezi azt, hogy az esetleges 

külföldi tanulmányokat követően visszatér majd Magyarországra.  

 

144. ábra  
Ha sikerül külföldön befejezni tanulmányaimat, akkor a végzettséggel... (százalékos 

megoszlás) 
(N=723, középiskolás külföldre készülő) 

 

 

A külföldi munkavállalási profil összefoglalóan tehát a másfél milliós fiatal felnőtt lakosság 

körében azt mutatja, hogy összességükben mintegy 10-15%-ánál közvetlen és reális 

alternatíva a többségükben 2-3 évre tervezett távollét. Leginkább mobilnak a fiatalabbak 

látszanak, inkább a 25 alattiakra, köztük is a továbbtanulást tervezőkre jellemző ez a 

törekvés. A férfiak és a gazdaságilag aktívak mobilabbak.  Az itthoni életlehetőségek 
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regionális sajátosságaiból következhet, hogy inkább a vidéki városokban élők mennének, 

mint a fővárosaik, de az iskolázottság nem tűnik meghatározó tényezőnek, hiszen a 

szakmunkások körében hasonló a szándék, mint a diplomásoknál. 

 

6. Továbbtanulás jellemzői a felsőoktatásba készülő középiskolások körében 

1. Milyen információs alapon hoznak a fiatalok döntést a továbbtanulással 

kapcsolatosan? 

A továbbtanulásról meghozott döntés mögött eltérő információs források állhatnak attól 

függően, hogy a diák biztosan továbbtanul, vagy még bizonytalan abban, hogy beadja-e a 

jelentkezését. A biztosan továbbtanulók többsége az egyetemek és főiskolák honlapjáról 

tájékozódik, ami nem meglepő, tekintve a fiatalok internetezési szokásait. Ugyanakkor a 

Felvi.hu csupán a harmadik helyen jelent meg, annak ellenére, hogy minden intézmény 

fontosabb adatait tartalmazza, úgy tűnik, a diákok jobban szeretnek maguk utánajárni a 

lehetőségeiknek. Második helyen az ismerősök állnak, és a szülők, illetve tanárok a 

negyedik és ötödik helyen jelennek meg. A legkevésbé népszerű tájékozódási forma az 

Educatio rendezvény, illetve a közösségi oldalak. 

 

145. ábra  
Honnan informálódnak a középiskolások? 

(Biztosan továbbtanuló középiskolások, N=573) 

 

 

Azok számára, akik még bizonytalanok a továbbtanulásukat illetően, a szülők jelentik az 

elsődleges információs forrást, második helyen ismét az ismerősök vannak, és a 
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felsőoktatási intézmények honlapjai kerülnek a harmadik helyre. Az utolsó hely 

megegyezik a biztosan továbbtanulók és a bizonytalanok között. 

146. ábra  
Honnan informálódnak a középiskolások? 

(Bizonytalanul továbbtanuló középiskolások, N=387) 

 

 

2. Mi befolyásolja a továbbtanulásról szóló döntést? (biztosan továbbtanulók)  

A biztosan továbbtanulók fele amiatt döntött a felvételi mellett, mert úgy véli, hogy a 

tanulás hozzásegíti majd a biztosan fizető álláshoz. Közel ugyanennyien azt is fontosnak 

tartják, hogy saját érdeklődésüknek megfelelő témával foglalkozhatnak majd. Harmadik 

helyen pedig a megfelelő életszínvonal elérése szerepel. Bár a posztadoleszcencia 

mértékét magasnak ítéljük meg a társadalomban, a továbbtanuló középiskolások 

motivációját tekintve nem az a legfőbb indokuk a továbbtanulás mellett, hogy időt 

spóroljanak a felsőoktatási intézményekben, hanem anyagi vagy személyes indokok 

húzódnak meg a döntés mögött. 
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147. ábra  
Miért akar továbbtanulni?  

(Biztosan továbbtanuló középiskolások, N=573) 

 

A bizonytalanok válaszai mögött hasonló kép rajzolódik ki, ám náluk első helyre a 

személyes érdeklődés került, második helyre pedig a diploma fontossága, és csak 

harmadik helyen jelenik meg az anyagi szempont. 

45. táblázat  
Miért akar továbbtanulni? 

(Bizonytalanul továbbtanuló középiskolás, N=387) 

Miért érdemes továbbtanulni? Igen 
(fő) 

% Összesen 

Hogy azzal foglalkozhassak amivel szeretnék 166 42,89% 387 

Ma már egy érettségi semmire sem elég 123 31,78% 387 

Manapság főiskolai/egyetemi végzettség nélkül nem lehet 
megfelelő életszínvonalon élni 

86 22,22% 387 

Hogy minél jobban fizető állást szerezzek 86 22,22% 387 

Természetes, hogy végzettséget szerezzek, sohasem 
gondoltam másképp 

56 14,47% 387 

Családom, környezetem elvárása 36 9,30% 387 

Szeretek tanulni, új dolgokat megismerni 32 8,27% 387 

Időt nyerek vele, mert így később kell eldöntenem, milyen 
pályát válasszak 

28 7,24% 387 

Még nem szeretnék elkezdeni dolgozni, minél tovább diák 
szeretnék maradni 

14 3,62% 387 

Egyéb 6 1,55% 387 
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3. Hogyan választanak képzési területet/szakot? 

148. ábra  
Mi alapján választanak szakot? 

(N=960, középiskolás) 

 

A pszichológia szakra készülő diákok számára az a legfontosabb (5,0), hogy az érdeklődési 

körüknek megfelelő témában tanuljanak tovább, csakúgy, mint a biológia (4,92) és építész 

(4,75), valamint az orvosi (4,68) és informatikai (4,69) szakot választók esetében ez az érték a 

legmagasabb. A leendő mérnönkök számára a könnyű elhelyezkedés lehetősége a vonzó 

(4,69), míg a kommunikáció és média szakra jelentkezők számára az a fontos, hogy olyan 

tárgyakból kelljen felvételizni (érettségizni), amelyet középiskolában már tanultak (4,5). A 

gépészmérnökök döntése mögött az a megfontolás állt a szakválasztás mögött első helyen, 

hogy a választott tanulmányok után külföldön is tudnak majd érvényesülni (4,64). A jogon 

továbbtanulni szándékozók az értékálló végzettség miatt választanák a jogi pályát (4,55). 
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149. ábra  
Mi alapján választanak intézményt? 

(N=960, középiskolás) 
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Az intézmények kiválasztásánál eltérő mértékben tartották fontosnak a döntésük 

meghozatala mögött álló tényezőket a középiskolások. Mindegyik szak esetében az volt a 

legfontosabb indok, hogy az adott intézmény a legjobb legyen a szakterületen belül. Az 

egyetértés mértéke a pszichológia (4,52) és az építész (4,69) szakot választók esetében volt a 

legerősebb, míg a biológia (3,85) vagy gépészmérnök (4,00) szakon továbbtanulni készülők 

ítélték meg a többiekhez képest a legkevésbé fontosnak ezeket a tényezőket. Az intézmény 

hírneve ezzel szemben kevésbé befolyásolja a választást, úgy tűnik a gépészmérnökök 

számára van ennek leginkább jelentősége, ők 3,91-es skálaátlagot mutatnak. A mérnökök 

számára meghatározó ok a tandíj mértéke (4,06), valamint az államilag finanszírozott 

keretlétszámok (3,76) és az intézmény hírneve (3,76). A tandíj mértéke a leendő orvosoknak 

(3,66) és gyógyszerészeknek (3,82), valamint a pszichológia (3,55) és kommunikáció-média 

(3,81) szakra készülőknek is a második legfontosabb szempont az intézményválasztásnál. Az 

orvosnak (3,21) vagy gyógyszerésznek (3,36) készülők számára a kihívás is fontos, és magas 

követelményeket várnak az adott intézménytől. Az a szempont, hogy ismerősök is járjanak az 

adott intézménybe, az informatika szakra készülők számára a legfontosabb a többi szakot 

választóhoz képest, ám ők is mindössze 2,66-os skálaértéket adtak rá, és ennél is kevésbé 

tartják fontonsak, hogy könnyű legyen az adott intézményben megszerezni a diplomát 

(2,38). Az, hogy a választott intézmény Budapesten legyen, a kommunikáció és média szakra 

jelentkezők számára a legfontosabb (3,56), őket követik az informatika (3,16), majd a 

pszichológia (3,00) szakra jelentkezők. 

4. A felsőoktatásba készülő középiskolások hogyan, milyen stratégia mentén hozzák 

meg a felvételi jelentkezéssel kapcsolatos döntéseket? 

A biztosan továbbtanulók olyat szeretnének tanulni, ami érdekli őket, és amivel hosszú 

távon érvényesülni tud a munkaerőpiacon. Harmadik okként a könnyebb út választása 

jelenik meg, így olyan helyre jelentkeznének a diákok, ahol a felvételin a középiskolában 

már jól megtanultakat szükséges tudni. 
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150. ábra  
Mi alapján választanak szakot a biztosan továbbtanulók? 

(N=573, középiskolás) 

 

 

5. Milyen feltételek teljesülése esetén jelölnek be költségterítéses szakokat is? 

(biztosan továbbtanulók) 

A biztosan továbbtanulók között államilag finanszírozott képzést megjelölő tanulók 

számára fontosabb az oktatás minősége, a tandíj mértéke és az államilag finanszírozott 

helyek száma, valamint a budapesti elhelyezkedés. Ezzel szemben a költségtérítéses 

képzésre jelentkezőknél jobban számít az adott intézmény hírneve és a diploma 

megszerzésének a nehézsége, valamint az intézmény hírneve.  

1,35 

1,43 

1,52 

1,58 

1,89 

2,07 

3,81 

3,89 

3,97 

4,06 

4,33 

4,76 

Testvérem is erre a szakra jelentkezett.

Szüleim is ezt végezték / családi hagyományt
követek.

Barátom/barátaim is erre a szakra
jelentkezett/jelentkeztek.

Olyan szakon tanuljak tovább, ami most menő.

Olyan foglalkozásom legyen, amit a szüleim elvárnak
tőlem.

Olyan szakra jelentkezem, ahova könnyű bejutni.

Olyan végzettségem legyen, amit külföldön is tudok
használni.

Olyan foglalkozásom legyen, amivel sokat lehet
keresni.

Olyan foglalkozásom legyen, amivel könnyű lesz
elhelyezkedni.

Olyan tárgyból kell felvételizni, továbbtanulni, ami
jól ment az iskolában.

Olyan végzettséget adjon, amivel akár 20 év múlva is
dolgozni tudok.

Olyat tanuljak, ami érdekel.
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151. ábra  
Költségtérítéses és államilag finanszírozott szakot megjelölők intézményválasztása a 

biztosan továbbtanulók körében 
(N=573, középiskolás) 

 

 

A költségtérítéses képzésben résztvevők számára a munkaerőpiaci érték és a diploma 

értéke kevésbé fontos, ám az új dolgok megismerése, és különösen az időnyerés 

jelentősen meghatározóbb az ő esetükben, mint az államilag finanszírozott képzésre 

jelentkezőknél. 

2,13 

2,20 

2,30 

2,33 

2,69 

2,70 

2,70 

2,76 

3,11 

3,32 

3,37 

3,72 

4,27 

2,12 

2,02 

2,24 

2,58 

2,58 

2,72 

3,12 

2,77 

3,16 

2,91 

3,72 

3,12 

4,07 

Könnyű az adott intézményben megszerezni a
diplomát

Ismerőseim járnak oda

Könnyű legyen bejutni

A legnépszerűbb intézmény legyen

Budapesten legyen az intézmény

Intézmény távolsága a lakóhelyemtől

Kiemelkedően nehéz megszerezni a diplomát az
adott helyen

Nagy egyetemi városban legyen az intézmény

A legrangosabb intézmény legyen

Nagy keretszám, állami finanszírozással

Hírnév

Tandíj mértéke

A legjobb legyen az adott szakterületen

Költségtérítéses Államilag finanszírozott
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152. ábra  
Költségtérítéses és államilag finanszírozott szakot megjelölők motivációja a biztosan 

továbbtanulók körében 
(N=573, középiskolás) 

 

 

6. Hogyan, milyen tényezők megfontolása mentén választanak intézményt? (biztos 

továbbtanulók) 

Az intézmény kiválasztásánál a legfontosabb tényező az oktatás minősége, második 

helyen az anyagi terhek mértéke jelenik meg, és az adott intézmény hírneve szerepel a 

harmadik helyen. 

  

1,91% 

1,53% 

2,29% 

6,69% 

13,00% 

19,50% 

25,81% 

28,30% 

49,71% 

55,64% 

2,33% 

9,30% 

2,33% 

9,30% 

23,26% 

16,28% 

20,93% 

18,60% 

41,86% 

48,84% 

Egyéb

Időt nyerek vele, mert így később kell eldöntenem,
milyen pályát válasszak

Még nem szeretnék elkezdeni dolgozni, minél
tovább diák szeretnék maradni

Családom, környezetem elvárása

Szeretek tanulni, új dolgokat megismerni

Ma már egy érettségi semmire sem elég

Természetes, hogy végzettséget szerezzek, sohasem
gondoltam másképp

Manapság főiskolai/egyetemi végzettség nélkül nem
lehet megfelelő életszínvonalon élni

Hogy azzal foglalkozhassak amivel szeretnék

Hogy minél jobban fizető állást szerezzek

Költségtérítéses Államilag finanszírozott
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46. táblázat  
Intézményválasztást befolyásoló tényezők a biztosan továbbtanulók esetében 

(N=573, középiskolás) 

Intézményválasztást befolyásoló tényezők Átlag Szórás 

A legjobb legyen az adott szakterületen 4,25 1,106 

Tandíj mértéke 3,67 1,425 

Hírnév 3,40 1,302 

Nagy keretszám, állami finanszírozással 3,29 1,713 

A legrangosabb intézmény legyen 3,12 1,379 

Nagy egyetemi városban legyen az intézmény 2,76 1,480 

Kiemelkedően nehéz megszerezni a diplomát az adott helyen 2,73 1,493 

Intézmény távolsága a lakóhelyemtől 2,71 1,481 

Budapesten legyen az intézmény 2,70 1,645 

A legnépszerűbb intézmény legyen 2,35 1,346 

Könnyű legyen bejutni 2,29 1,282 

Ismerőseim járnak oda 2,18 1,384 

Könnyű az adott intézményben megszerezni a diplomát 2,13 1,261 

 

Azok, akik bizonytalanok a továbbtanulásban, szintén a saját érdeklődési körüknek 

megfelelő szakot választanának a felsőoktatás palettájáról, és fontos számukra az időtálló 

tudás megszerzése, valamint a könnyű elhelyezkedés. 
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153. ábra  
Szakválasztás a bizonytalanul továbbtanulók körében 

(N=367, középiskolás) 

 

  

Az intézmény kiválasztásakor a tandíj mértéke a legfontosabb szempont, ezután 

következik az oktatás minősége, és harmadik helyen ismét a finanszírozási szempontok 

jelennek meg. Azok a középiskolások, akik tehát még nem döntötték el, hogy biztosan 

továbbtanulnak, feltehetően az anyagi szempontokat is mérlegelik a döntés előtt. 

  

1,58 

1,68 

1,81 

1,88 

2,18 

2,74 

3,90 

3,91 

3,95 

4,12 

4,18 

4,59 

Testvérem is erre a szakra jelentkezett.

Szüleim is ezt végezték / családi hagyományt
követek.

Barátom/barátaim is erre a szakra
jelentkezett/jelentkeztek.

Olyan szakon tanuljak tovább, ami most menő.

Olyan foglalkozásom legyen, amit a szüleim elvárnak
tőlem.

Olyan szakra jelentkezem, ahova könnyű bejutni.

Olyan foglalkozásom legyen, amivel sokat lehet
keresni.

Olyan tárgyból kell felvételizni, továbbtanulni, ami
jól ment az iskolában.

Olyan végzettségem legyen, amit külföldön is tudok
használni.

Olyan foglalkozásom legyen, amivel könnyű lesz
elhelyezkedni.

Olyan végzettséget adjon, amivel akár 20 év múlva is
dolgozni tudok.

Olyat tanuljak, ami érdekel.
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47. táblázat  
Intézményválasztás a bizonytalanul továbbtanulók körében 

(N=367, középiskolás) 

Intézményválasztást befolyásoló tényezők Átlag SD 

Tandíj mértéke 3,75 1,390 

A legjobb legyen az adott szakterületen 3,73 1,312 

Nagy keretszám, állami finanszírozással 3,63 1,774 

Intézmény távolsága a lakóhelyemtől 3,11 1,460 

Könnyű legyen bejutni 2,90 1,388 

Könnyű az adott intézményben megszerezni a diplomát 2,88 1,524 

Hírnév 2,79 1,366 

Budapesten legyen az intézmény 2,66 1,765 

Kiemelkedően nehéz megszerezni a diplomát az adott helyen 2,58 1,608 

A legrangosabb intézmény legyen 2,56 1,538 

Nagy egyetemi városban legyen az intézmény 2,51 1,562 

Ismerőseim járnak oda 2,42 1,445 

A legnépszerűbb intézmény legyen 2,35 1,445 

 

7. A hallgatói/frissdiplomás alminták speciális kérdései az ifjúsági felmérés keretében 

1. Hogy látják a hallgatók/végzettek a képzési rendszer rugalmasságát, a szakok közti 

átjárhatóságot? 

Erre vonatkozóan nincs adat a felmérésben. 

2. Hogyan látják a hallgatók/végzettek az egyetemi/főiskolai hallgatói szolgáltatások 

rendszerét? Milyen szolgáltatásokat vész/vett igénybe a hallgatóvá válás előtt, alatt és a 

diplomaszerzést követő időszakban? (Gyakoriság, milyen céllal, stb.) A hallgatói 

szolgáltatások jellemzése: mennyiben segít, illetve hiányában lenne-e komolyabb 

probléma? 
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154. ábra  
A következő szempontok alapján értékelje, hogy mennyire elégedett … (N=373, csak a 
felsőoktatásban részt vevők) … az Ön számára mennyire fontosak. (5- nagyon fontos, 1 

egyáltalán nem fontos) 
(N=133, továbbtanulni szándékozók) 

 

4,4 

3,6 

3,88 

4,09 

3,58 

3,26 

4,24 

3,71 

4,32 

4,12 

4,12 

4,09 

4,19 

3,47 

4,23 

4,19 
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3,86 

4,32 

4,21 

3,76 

4,13 

4,27 

4,21 

4,34 

3,87 

4,35 
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3,73 
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4,2 

3,65 
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4,6 

4,34 

4,44 

4,7 

3,65 

4,19 

4,58 

4,47 

4,56 

4,39 

4,56 

4,45 

4,55 

4,42 

4,28 

4,76 

3,81 

3,79 

4,4 

4,73 

4,73 

4,72 

4,23 

4,27 

4,35 

4,19 

3,97 

4,23 

4,06 

4,39 

4,59 

4,38 

4,49 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

az oktatás színvonala

a főiskola/egyetem kapcsolata a szakmában…

a hallgatói önkormányzat tevékenysége

a hallgatók tájékoztatása tanulmányi, képzési…

a karrierközpont működése

a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása

a képzés szervezettsége

a kollégium színvonala

a könyvtár színvonala

a szakmai gyakorlatok színvonala

a szakterület elismert képviselőinek jelenléte az…

a szakterület napi gyakorlati példái, jelenségei…

a tantermek felszereltsége

a végzés utáni elhelyezkedés segítése

általában a főiskolai/egyetemi légkör

általában az oktatók és hallgatók viszonya

az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése

az elektronikus tanulmányi rendszer

az elméleti képzés színvonala

az intézmény épületeinek állapota

az intézményen belüli étkezési lehetőségek

az oktató munka hallgatói véleményezése

az oktatók segítőkészsége

az oktatott szakismeretek alkalmazhatósága

az oktatott szakismeretek naprakészsége

diákok szakmai konferenciákon való részvételi…

intézmény megközelíthetősége közlekedési…

intézményi demokrácia

kulturális lehetőségek

kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége

külföldi részképzésben való részvétel lehetősége

sportolási lehetőségek

szakmai önképzési lehetőségek

szakmai ösztöndíj-lehetőségek

számítógép-ellátottság

tehetséggondozás

továbbtanulni készülők felsőoktatásban részt vevők
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A legjelentősebb eltéréseket az elvárások és teljesülésük között a képzés alatti 

munkalehetőségek biztosítása, a végzés utáni elhelyezkedés segítése, a szakmai 

ösztöndíjlehetőségek, a cégekkel való kapcsolat és a tehetséggondozás területén látjuk a 

továbbtanulni kívánók elvárásai és a tapasztalattal bírók értékelései között – mégpedig 

negatív irányban. Ugyanakkor pozitívabb a kép, ha például az öt legfontosabb szempontot 

vizsgáljuk. Az oktatás és az elméleti képzés színvonalát, az oktatott ismeretek 

alkalmazhatóságát, az oktatók segítőkészségét és a képzés szervezettségét az elégedettségi 

skála első harmadában találjuk, például a második legfontosabb elméleti színvonal a legjobb 

értékelést kapta. Láthatóan a diplomához kapcsolódó elvárások, tehát a karrierépítés 

tekintetében kritikus a helyzet a vélemények tükrében, ebben nem állt át a felsőoktatás az új 

igények teljesítésére. 

 

3. Sportszolgáltatásokhoz való viszony: mit vesz igénybe (rendszerességgel) és milyen céllal 

(eredmény, sport, rekreáció vagy eseti kedvelés) 

A hallgatók nagyobb része nem sportol rendszeresen, csupán 6%-uk végez testmozgás 

legalább heti négy alkalommal, és 40%-uk ritkábban mint havonta teszi ezt.  

155. ábra  
Milyen gyakran sportolnak a fiatalok? 

(N=1500, fiatal felnőttek) 

 

 

40% 

13% 

21% 

9% 

6% 
4% 

7% 

ritkábban mint havonta havonta

heti rendszerességgel hetente 2-3 alkalommal

legalább heti 4 alkalommal nem tudja

hiányzó adat
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Azok, akik sportolnak, elsősorban az egészség megőrzése céljából teszik, másodsorban a 

jó közérzet indokolja a rendszeres sportot, és harmadik helyen a fizikai képességek 

fejlesztése áll. 

48. táblázat  
Milyen célból sportolnak a fiatalok? 

(N=1500, fiatal felnőttek) 
 

Milyen célból sportol? nem 
tudja 

% nem % igen % hiányzó 
adat 

% 

Egyéb 12 0,80% 792 52,80% 63 4,20% 633 42,20% 

Beilleszkedjek a 
társadalomba 

6 0,40% 1278 85,20% 73 4,87% 143 9,53% 

Versenyezhessek 6 0,40% 1232 82,13% 123 8,20% 139 9,27% 

Új ismertségeket építsek 
ki 

6 0,40% 1227 81,80% 127 8,47% 140 9,33% 

Ellensúlyozzam az 
öregedés hatásait 

7 0,47% 1219 81,27% 134 8,93% 140 9,33% 

Új képességeket 
fejlesszek ki 

6 0,40% 1214 80,93% 139 9,27% 141 9,40% 

Javítsam az 
önértékelésemet 

6 0,40% 1179 78,60% 174 11,60% 141 9,40% 

Ellazuljak 7 0,47% 948 63,20% 406 27,07% 139 9,27% 

Kontrolláljam a 
testsúlyomat 

6 0,40% 906 60,40% 449 29,93% 139 9,27% 

Barátaimmal legyek 8 0,53% 894 59,60% 457 30,47% 141 9,40% 

Javítsak a fittségemen, 
állóképességemen 

6 0,40% 785 52,33% 571 38,07% 138 9,20% 

Jobban nézzek ki 6 0,40% 781 52,07% 574 38,27% 139 9,27% 

Fejlesszem a fizikai 
képességeimet 

6 0,40% 768 51,20% 588 39,20% 138 9,20% 

Jól érezzem magam 6 0,40% 720 48,00% 633 42,20% 141 9,40% 

Megőrizzem az 
egészségemet 

6 0,40% 617 41,10% 741 49,40% 136 9,10% 

 

8. A doktoráltak alminta speciális kérdései 

1. A doktoranduszi létforma sajátosságai a karrierépítésben 

A doktoranduszok iskolai életútjuk kezdeteitől elkötelezett és továbblépés-orientált 

közegben szocializálódnak. A tudományos fokozattal járó életpályára egyetemista 

koruktól tudatosan készülnek. Elmozdulás tapasztalható az elmúlt tíz évben a 

tekintetben, hogy nem csupán a kutatói vagy egyetemi oktatói, hanem a 

versenyszférában is elindítják karrierépítésüket.  
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9. Szocioökonómiai státusz és végzettség szerepe 

1. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a 

felsőoktatás észlelt szerepével, fontosságával, a bekerülés és a képzések elvégzésének 

észlelt nehézségével? 

A szocioökonómiai státusz1 és az egyén legmagasabb iskolai végzettsége meghatározza 

az egyén felsőoktatásról alkotott nézeteit. Ha a jelölt változókat egy kétszempontos 

ANOVA segítségével elemezzük, beigazolódik az általános tézis, miszerint a magasabb 

státuszúak és magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tartják általánosan fontosnak 

a felsőoktatást mint rendszert és a felsőoktatásban szerzett végzettséget. A két 

magyarázó változó közötti pozitív kapcsolat evidens: a magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők általánosan magasabb szocioökonómiai státuszúak is. 

A felsőoktatás fontosságát mérő változó egy olyan pontszám, amely tíz darab 

egydimenziós skálából tevődik össze, mint például abból, mennyire tartja fontosnak az 

egyén, hogy a fiatalok inkább szakmát tanuljanak, ahelyett hogy diplomát szereznének, 

vagy például a diplomások viszik előre a hazai gazdaságot, ezért fontos a képzésük. Az 

attitűdökből összerakott skála 0-40 értékű lehet, a mintában a minimum értéke 1, 

maximuma 362. 

Az ANOVA outputja alapján mindkét magyarázó változó szignifikánsan hat arra, hogy 

mennyire tartja a kérdezett fontosnak a felsőoktatást. A két magyarázó változó a 

magyarázandó heterogenitásának csak kis százalékát magyarázza (R2=0,054), tehát a 

felsőoktatás fontosságát mérő változót csak 5,4%-ban magyarázza a szocioökonómiai 

státusz és az iskolai végzettség. A béta-értékek szerint az erősebb hatást az iskolai 

végzettség fejti ki.3 

A maximum 8 általánost végzettek átlagosan 19,70-es ponton állnak a fontossági skálán, 

a szakmával rendelkezők 19,74, az érettségizettek 21,05, míg a felsőoktatási 

intézményben végzettek átlagosan 23,2 ponton. Tehát általánosságban: minél magasabb 

végzettségű valaki, annál fontosabb szerepet tulajdonít a felsőoktatásnak. 

                                                           
1
 Édesanyja és édesapja legmagasabb befejezett iskolai végzettségéből és az objektív (a háztartás egy főre jutó 

jövedelme) és szubjektív gazdasági helyzetből standardizálással kialakított index kvartilisei alapján négy 
kategóriából álló változó. 
2
 Az így létrehozott változó eloszlása közelít a normálishoz, tehát az ANOVA alkalmazásának ezen feltétele nem 

sérül. 
3
 Iskolai végzettséghez tartozó béta-érték=0,221, szocioökonómiai státusz béta-értéke=0,055. 
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A szocioökonómiai státusz terén nem ilyen egyértelmű a pozitív kapcsolat. A státusz 

alapján alsó három kvartilisbe tartozók, tehát a népesség 75%-a nagyjából hasonlóan 

gondolkodik a felsőoktatás fontosságáról, ezeknek a csoportoknak az átlaga 20,08-20,73 

között mozog. A legfelső 25%-ba tartozók szerint a legfontosabb a felsőoktatás, 

átlagpontszámuk 22,03. Bár a vizsgált modellben a két független változó közötti 

interakció nem szignifikáns, ezért nem beszélhetünk a független változók együttes 

hatásáról, de megjegyezzük, hogy a 16 alcsoportból a harmadik legalacsonyabb 

átlagpontszámmal az alacsony státuszú felsőfokúak rendelkeznek (19,3)4. Ők azok, akik 

teljesen kiábrándultak a felsőoktatásból. 

Az alacsony státuszúaknak több mint 40%-a gondolja úgy, hogy a felsőoktatásba való 

bekerülés nagyon nehéz, míg a legmagasabb státuszkategóriába tartozóknak csak közel 

16%-a gondolja így, a teljes mintának 28,5%-a gondolja így. Azt, hogy az egyetemre vagy 

főiskolára nagyon könnyű lenne bejutni, az embereknek csak 4%-a gondolja. Érdekesség, 

hogy ez a 4% nagyon hasonlóan oszlik meg mind a négy státuszkvartilisben. A 

szocioökonómiai státusz alsó 25%-ba tartozók gondolják legkevésbé úgy, hogy könnyű a 

felsőoktatásba bejutni, míg a magas státuszúak inkább vallják ennek ellenkezőjét, 20,6%-

uk szerint egyszerű a legmagasabb szintű oktatási intézményekbe való bejutás. A 

szakmával rendelkezők és az érettségizettek között nagyon hasonló arányban vannak, 

akik hasonlóan vélekednek (16,3 és 16,2%). Érdekesség, hogy az érettségizetteknek 

nagyobb százaléka vallja, nagyon nehéz bejutni ilyen intézménybe, mint a szakmát 

végzettek körében. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a státusz és a diploma megszerzésének vélt nehézsége között 

felfedezhető-e valamilyen kapcsolat, akkor megint csak igenlő a válasz. A köztes 

kategóriákban nagyon hasonló a megoszlás a különböző státuszt képviselő csoportok 

között, de az alacsony státuszúak 37,8%-a véli úgy, hogy nagyon nehéz elvégezni egy 

felsőoktatási intézményt, míg a magas státuszúaknak csupán 14,8%-a gondolja ugyanezt. 

A megkérdezettek mindössze 12,5%-a gondolja azt, hogy könnyű megszerezni a felsőfokú 

végzettséget, de itt is érvényesül, hogy a magas státuszúak gondolják leginkább azt, hogy 

könnyű elvégezni egy egyetemet vagy főiskolát.5 

                                                           
4
 Mivel a mintában nagyon kevés ilyen egyén van, az átlag kevésbé pontos. 

5
 A két változó közötti kapcsolat szignifikáns, a kapcsolat erőssége gyenge. 
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Az iskolai végzettség szintje és az említett két függő változó között is az „elvárásoknak” 

megfelelően alakul a kapcsolat. A maximum 8 általános végzettséggel rendelkezők több 

mint 40%-a gondolja úgy, hogy bejutni egy felsőoktatási intézménybe nagyon nehéz, míg 

mindössze 14%-uk látja úgy, hogy bejutni könnyű vagy nagyon könnyű. Ezzel szemben a 

felsőoktatást megjártaknak mindössze 11,5%-a gondolja, hogy nagyon nehéz, és 25%-uk 

úgy, hogy nagyon könnyű bejutni. Ugyanezen tendenciák figyelhetők meg, ha a 

legmagasabb befejezett iskolai végzettség és a diploma megszerzésének nehézségi foka 

közötti kapcsolatot vizsgáljuk: minél magasabb végzettségű valaki, annál kevésbé látja 

úgy, hogy nehéz a diplomáig vezető út. A megkérdezetteknek összesen 58,1%-a látja úgy, 

hogy nehéz vagy nagyon nehéz megszerezni a legmagasabb iskolai végzettséget, 25,5% 

vélekedik úgy, hogy a diploma megszerzése se nem könnyűnek, se nem nehéznek nem 

mondható. A megkérdezetteknek csak 16,5%-a szerint könnyű vagy nagyon könnyű 

elérni ezt a végzettséget. 

156. ábra  
Mit gondol, mennyire nehéz ma Magyarországon egyetemre, főiskolára bejutni? 

(N=1500, lakossági) 
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2. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a 

felsőoktatáshoz való hozzáférésről alkotott véleménnyel? 

A különböző szocioökonómiai státuszba tartozók nagyon hasonlóan látják azt, hogy 

milyen tényezők szükségesek a felsőoktatásba jutáshoz. A legfontosabbnak ítéli mindenki 

azt, hogy a felsőoktatásba igyekvő személy helyzetét megkönnyíti, ha könnyen tanul, és 

már a középiskolában is jó eredményeket ért el, valamint szorgalmas, és ismer 

idegennyelveket. A legkevésbé jelent előnyt a felsőoktatásba való bejutáshoz az, ha 

valaki nagyvárosban vagy Budapesten él, illetve sikeres a sportban, és ismer egyetemi 

oktatót. 

Ha a végzettség szerinti bontásban vizsgáljuk ezen tényezők fontosságát a felsőoktatásba 

való predesztináló faktorként, akkor ugyanezt a felállást kapjuk. 

Némileg árnyaltabb a kép, ha az a kérdés, hogy mennyire ért egyet azzal a kérdezett, 

hogy a rossz anyagi körülményekkel rendelkezőknek szinte lehetetlen bejutniuk a 

felsőoktatásba. A legalacsonyabb státusz-kvartilisbe tartozók 57,4%-a ért egyet ezzel a 

kijelentéssel, ami magasabb, mintha az összes megkérdezettet nézzük (49,5). A 2. és 3. 

kvartilisbe tartozóknak nagyjából ennek megfelelően, 48%-a gondolkodik így, míg a 

legmagasabb státuszúaknak csak 44%-a gondolja, hogy az anyagi körülmények a 

döntőek. 

A magas státuszúaknak 28,5, a 3. kvartilisbe tartozóknak 25,6%-a, a 2. kvartilisben 

lévőknek 25,4%, míg a legalacsonyabb státuszúaknak 19,6%-a ért egyet azzal, hogy a 

rossz anyagi körülmények közül érkezettek képtelenek bejutni a felsőoktatásba. 

Ha a végzettség szerint nézzük ennek az attitűdnek az eloszlását, még markánsabban 

látható a különbség. Minél magasabb az egyén iskolai végzettsége, annál inkább úgy 

gondolja, hogy a rossz anyagi háttér nem lehet a felsőfokú tanulmányok elkezdéséből 

való kizáró ok.6 

 

                                                           
6
 Mindkét kapcsolat szignifikáns a khí-négyzet próba szerint 5%-os szignifikanciaszint mellett. 
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3. Van-e, és ha igen, milyen mértékű szociális gradiens figyelhető meg a felsőoktatás 

közvetlen és közvetett költségeinek (tandíj, megélhetés, elmaradt jövedelem) 

megítélésében és ezeknek a felsőoktatásban való részvételtől való elrettentő 

hatásában? 

A felsőoktatásban való részvétel költségekkel jár. Az, hogy ezek a költségek elég 

jelentősek-e, vagy elég nagy mértékűek ahhoz, hogy elrettentsék az egyént a 

felsőoktatásban való részvételtől, nagyon fontos kérdés. Első körben érdemes 

megvizsgálni, hogy milyen mértékű költségeket tartanak számon a felsőoktatási évek 

alatt a megkérdezettek. Érdemes ennek a változónak és egy kétértékű változónak – 

amely arra kérdez, hogy tudna-e a kérdezett vagy családtagja ilyen költségek mellett 

valamilyen módon továbbtanulni felsőfokú képzésben 7  –  a korrelációjának az 

együtthatóját vizsgálni. A végeredmény némiképp meglepő: enyhe pozitív kapcsolat, 

tehát aki magas költségeket tanúsít a felsőfokú tanulmányoknak, az inkább érzi úgy, hogy 

tovább tudna tanulni ő maga, vagy egyik családtagja. A korreláció értéke 0,156 és 

szignifikáns 0,001 szinten. 

Az eredmény akár lehet egy, az elemzésbe be nem vont háttérváltozónak a hatása is, 

vagy akár jelentheti azt is, hogy a továbbtanulásra készülők inkább tisztában vannak a 

továbbtanulás „árával”, és hajlandóak ezeket a magasabb költségeket vállalni. 

 

4. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a tandíjjal, 

a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos állásponttal? 

A költségek viselésében négy fő csoportot különíthetünk el: azok, akik úgy vélekednek, 

hogy mindenki fizessen tandíjat, aki részt vesz felsőoktatási képzésben, csak a 

legtehetősebbek fizessenek, a harmadik álláspont szerint csak azok fizessenek, akik nem 

elég tehetségesek, és végül létezik egy olyan csoport, amely szerint a felsőoktatásban 

tanulók közül senki se fizessen tandíjat. Az első csoportba tartozik az egyértelműen 

besorolható8 megkérdezettek 39,5%-a, a legtöbben tehát úgy vélekednek, hogy senki se 

fizesse a képzésben a költségeket. Ez az arány nagyjából igaz minden szocioökonómiai 

státuszcsoporton belül is. A legkevesebben arra a válaszra voksoltak, hogy csak a nem 

                                                           
7
 0 értéket vesz fel a változó, ha nem tudna a kérdezett/családtagja továbbtanulni, 1-et, ha igen. 

8
Az elemzés ezen pontján csak azokat a válaszadókat tartottuk bent, akik koherens választ adtak, azaz csak az 

egyik opciót választották egyértelműen. Ezzel a megkötéssel az 1500 fős minta a felére szűkült. 
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elég tehetségesek fizessenek (13,6%). Ha iskolázottsági bontásban nézzük ezt a 

válaszkategóriát, akkor látható, hogy minél magasabban kvalifikált valaki, annál inkább 

ért egyet ezzel a megoldással: a legképzetlenebbek 5,1, a szakmával rendelkezők 11,9, az 

érettségizettek 14,2, míg a diplomások 22,7%-a ért egyet. Annál az opciónál, hogy csak a 

gazdagok fizessenek, pont fordítva néznek ki az arányok. Bár a teljes válaszadói körnek 

31,9%-a ért egyet ezzel a megoldással, a legmagasabb végzettséggel rendelkezők 25%-a, 

míg a legalacsonyabb végzettséggel rendelkezőknek már közel 42%-a helyesli, az 

iskolázottsági ranglétrán lefelé haladva növekszik az ezt az opciót helyeslők aránya. 

49. táblázat  
Ki fizesse a költségeket? 

(N=1420, lakossági) 

Ki fizesse a költségeket? 

  Ki fizesse a költségeket? Total 

senki ne 

fizessen 

csak a nem 

elég 

tehetségesek 

csak a 

gazdagok 

mindenki 

Max. 8 általános 

végzettség 

40,2% 5,1% 41,9% 12,8% 100,0% 

Szakiskolai végzettség 38,6% 11,9% 32,7% 16,8% 100,0% 

Érettségizett 40,7% 14,2% 30,5% 14,6% 100,0% 

Felsőfokú 37,5% 22,7% 25,0% 14,8% 100,0% 

Totál 39,5% 13,6% 31,9% 15,0% 100,0% 

 

A státusz-bontás tekintetében az iskolázottsági bontáshoz nagyon hasonló eredményeket 

kaptunk. Mindkét kapcsolat szignifikáns, de erősségét tekintve gyenge. 
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5. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a tudomány 

észlelt szerepével és fontosságával? 

A szocioökonómiai státusz nem magyarázza szignifikánsan a tudomány észlelt szerepét9, 

csak a legmagasabb befejezett iskolai végzettség magyarázza kis mértékben a tudomány 

fontosságát mérő skálán való szóródást. 

 

157. ábra  
Mennyire tartja fontosnak a tudományokat? 

(N=1500, lakossági) 

 

A legalacsonyabb, maximum 8 általános végzettséggel rendelkezők az említett skálán 

átlagosan 18,85 pont fontosságúra ítélik a tudományokat. Ennél fontosabb a 

szakiskolások számára, nekik 19 az átlagos pontszámuk. Az érettségizetteknek 19,62, míg 

a diplomával rendelkezőknek 20,39. Tehát beigazolódni látszik, hogy a magasabb iskolai 

végzettséggel párhuzamosan nő a tudományok iránti elköteleződés, amelynek 

magyarázata az is, hogy a magasabb fokú iskolai intézményekben a tanulók többször 

érintkeznek a tudományokkal. 

 

6. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a 

(felsőoktatási és tudományos) szférával kapcsolatos bizalom mértékével? 

A felsőoktatási és tudományos intézményekbe vetett bizalom kérdését két oldalról 

közelíthető meg: abszolút és relatív bizalom. Ebben az esetben relatív bizalmat 

vizsgálunk: azt fogjuk nézni, hogy más intézményekhez képest az egyén inkább bízik meg 

                                                           
9
 Egy összetett mutatót hoztunk létre ennek mérésére, amely 0 és 30 között vehet fel értékeket, 8 egyszerű, a 

tudomány fontosságára rávilágító kérdésből tevődik össze.  
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a tudományos szféra intézményeiben, mint más terület intézményeiben, vagy kevésbé. 

Ehhez az eljáráshoz meg kell állapítani a többi intézménybe vetett átlagos bizalmat, és 

ehhez a bizalom-pontszámhoz kell hozzávetni a tudományos intézményekbe vetett 

bizalmi szint átlagát. Ha ez utóbbi érték nagyobb, akkor az egyén átlagosan jobban bízik a 

tudomány intézményi képviselőiben, ha ugyanakkora, akkor egyformán, ha kisebb, akkor 

pedig kevesebb a bizalma az magyar felsőoktatási és tudományos intézményekben. 

Ahogy a korábbiakban a tudomány fontosságának megítélésében, a státusznak a 

tudományokba vetett bizalom mértékével sincsen jelentős kapcsolatban. Ellenben az 

iskolai végzettséggel szignifikáns kapcsolatot mutat.10 

A mutató jellegzetességéből is adódóan11 a megkérdezettek jelentős többsége jobban 

bízik a tudományos intézményekben (83,2%). Ehhez képest a maximum 8 általános 

végzetteknek csupán 77,9, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek 86,2%-a bízik 

bennük jobban. Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek kisebb része – bár 

csak csekély mértékben marad el – bízik a tudományos intézményekben, mint a 

magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. 

 

7. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a tudomány 

észlelt szerepével és fontosságával? Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb 

iskolai végzettség kapcsolata a (felsőoktatási és tudományos) szférával kapcsolatos 

bizalom mértékével?  

A magasabb iskolai végzettség nagyobb bizalmat jelent a tudomány iránt, azonban ez egy 

általánosan magas bizalmi indexen belüli differenciáltság. 

 

8. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a 

felsőoktatási rendszer általános ismeretével, a felsőfokú képzések alatt elérhető 

támogatások, ösztöndíjak, diákhitel és ezek működésével kapcsolatos ismeretekkel? 

A felsőoktatási rendszerről való tájékozottság egyenes arányban nő az egyén 

szocioökonómiai státuszával. Ezt bizonyítja, hogy a szocioökonómiai státusz szerint 

                                                           
10

 A khí-négyzet próba szignifikanciája 0,029. 
11

 A tudományon kívüli egyéb területekbe vetett bizalom rengeteg faktort egyesít magában (parlamentbe, 
hadseregbe, bíróságba, stb. vetett bizalom), ezért inkább vesz fel alacsonyabb értéket, mint a mindössze két 
tényezőből álló (Magyar Tudományos Akadémiába és az egyetemekbe vetett bizalom) tudományos 
intézményekbe vetett bizalmi szint. 
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legmagasabb kvartilisbe tartozók 35%-ának számára gyakori beszédtéma a 

környezetükben a felsőoktatási keretszámokat érintő kérdések, a diákhitel, a tandíj vagy 

a röghözkötés, addig a legalsó kvartilisbe tartozóknak csak egyötöde számára jelennek 

meg a környezetében a felsőoktatást érintő legjelentősebb kérdések többsége. 

Ugyanakkor ennek a csoportnak több, mint a fele, 53%-a egyáltalán nem találkozik a 

hétköznapokban a felsőoktatási rendszert érintő kérdésekkel, ebből adódóan pedig 

kevésbé tájékozott is. A két középső kvartilisbe tartozóknak 38, illetve 29%-a számára 

egyáltalán nem jelennek meg a felsőoktatást érintő legfontosabb kérdések, témák, míg a 

legmagasabb státuszúaknak csupán a 23%-a egyáltalán nem érdeklődik az említett témák 

iránt. 

Ha a felsőoktatási rendszerrel való tájékozottságot és a legmagasabb befejezett iskolai 

végzettség közötti kapcsolatot tekintjük, még inkább egyértelmű a kapcsolat. A 

diplomások és a legalacsonyabb szintű iskolai végzettséggel rendelkezők között 36,5 

százalékpont a különbség aközött, hogy az idetartozóknak mekkora aránya van képben 

napi szinten a legtöbb felsőoktatást érintő kérdéssel kapcsolatban: a maximum 8 

általános osztályt végzettek 11,9%-ánál jelennek meg az oktatási rendszert befolyásoló 

kérdések a mindennapokban, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél ez az arány 

47,8%. A két köztes kategóriában is nagy a különbség: a szakmunkásoknak csupán 17,9%-

a tájékozódik a legtöbb oktatási kérdésben a környezetétől, míg a középiskolai 

végzettséggel rendelkezőknél ez az arány már 34%. Vélhetően ez utóbbi csoportnak 

potenciálisan nagyobb esélye van a továbbtanulásra, ezért is fontos, hogy naprakész 

információi legyenek a témával kapcsolatban. 

A megkérdezett egyetemre készülő fiataloknak több mint 91%-a halott már a 

diákhitelről, de csupán 18,5%-uk ismeri igazán részletekbe menően. A továbbtanulni nem 

vágyó fiatal felnőtteknek is 61%a halott már a felsőoktatásban tanulók számára felvehető 

diákhitelről, de 39%-uk még nem hallott róla soha korábban. 

 

9. Mi a szocioökonómiai státusz és a legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata a diákhitel 

iránti attitűdökkel, az eladósodottságtól való félelemmel? 

A fiatal felsőfokú végzettségűek, vagy felsőfokú intézményben tanulók körében nincsen 

egyértelmű kapcsolat a státusz és a hiteltől való tartózkodás között. Bár a mintában a 

legmagasabb kvartilisbe tartozóknak csak a 20%-a rendelkezik valamilyen hitellel, míg a 
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legalacsonyabb státuszúaknál ez az arány 33%, az eredmény nem szignifikáns, tehát az 

eltérés olyan kis mértékű, hogy akár a mintaválasztásból adódó hibának, vagy csupán a 

véletlennek is betudható. 

Az érvényesen válaszoló felsőoktatásban tanuló vagy tanult fiataloknak 17,7%-a 

rendelkezik a diákhitel valamely konstrukciójával. Ebben az esetben sem mutatható ki 

szignifikáns kapcsolat a két változó között: a mintában ezen csoport megkérdezettjeinek 

alacsony státuszú rétegébe tartozók 27,3%-a vett fel diákhitelt, addig a magas 

státuszúaknak a 15,9%-a. 

Azok, akik nem vettek fel diákhitelt, azok elsősorban két fő okra vezetik vissza ezt: vagy 

elegendő támogatást nyújt számukra a család, így nincsenek rászorulva a hitelre, másik, 

és talán még inkább jellemző ok, hogy a megkérdezett fiatalok nem akarják adóssággal 

kezdeni pályafutásukat, így inkább másképpen oldják meg a költségek rendezését. Tehát 

az eladósodottságtól való félelem jelen van a felsőoktatásban tanulók között, ha a 

diákhitelről van szó, de a hitelfelvétel terén nem mutatkozik igazán szignifikáns kapcsolat 

a magasabb és alacsonyabb státuszúak között. 

Ha a középiskolásokat nézzük, szintén nem rajzolódik ki igazi tendencia. A magas státuszú 

diákok pontosan ugyanolyan mértékben gondolják a diákhitelt az eladósodáshoz vezető 

első lépésnek, mint az alacsony státuszúak. A 4 státusz-kvartilisbe tartozók tehát nem 

különülnek el igazán a diákhitelhez fűződő vélemény, és az eladósodástól való félelem 

terén. 

 

10. Pedagógusok véleménye a kutatási eredményekről 

1. Továbbtanulás megítélése és a diploma értéke a pedagógusok szerint 

A budapesti pedagógusok beszélgetéséből az derül ki, hogy a végzős osztályok közül sok 

esetben nagyon alacsony arányban mennek továbbtanulni a fiatalok, és azt mondják, 

hogy a diplomára nincs szükségük. Sokak számára a pénzkereset fontosabb, ezért a 

középiskola után inkább elmennek dolgozni. Mivel a diploma számukra már nem jelent 

biztos állást és megélhetést, ezért egyszerűbbnek tartják, ha egyből a munkaerőpiacra 

kerülnek. Azt is fontos megjegyezni, hogy néhány diák esetében a család anyagi 

helyzetének javítása miatt szükséges a továbbtanulás helyett a munkát választania. 

Egyfajta csalódottság van a levegőben a diploma szó hallatán, mivel már nem azt nyújtja, 

amit évekkel ezelőtt. Ugyanakkor fontos kérdés az is, hogy az osztályfőnökök szerint 
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mennyire lenne szükséges továbbtanulniuk a diákoknak. A diplomaszerzés a 

pedagógusok szerint később válhat fontossá, mivel fiatalon még nem biztos, hogy érzik 

annak az előnyét, de néhány évnyi munkatapasztalat után lehet, hogy a magasabb bér 

miatt rákényszerülnek, hogy papírt szerezzenek. A továbbtanulás szükségességével 

kapcsolatban az iskolák közötti különbségek is hatalmasok a tanárok szerint, így míg a 

jobb gimnáziumoknál szinte elvárás (mind az iskola, mind a szülő részéről), hogy a diák 

menjen egyetemre és szerezzen diplomát, addig más típusú intézményekben, de akár 

más gimnáziumokban is ez eltérően alakul. Az iskolák közötti eltérésen felül a családi 

háttér is nagyon meghatározó, a különböző társadalmi csoportokból kikerülő diákoknál 

más utak jelennek meg. Az értelmiségi szülők gyerekeinél szinte elvárás, hogy a gyerek is 

diplomát szerezzen. A diploma alacsony értéke mellett szólhat az is, hogy néhányan úgy 

vélik, a diploma nem adja meg a gyakorlati tapasztalatot, amellyel majd a munka során 

érvényesülni tud a fiatal, ezért sem tűnhet olyan vonzónak a megszerzése. Ugyanez a 

vélemény a nyelvvizsgákról is megjelenik, úgy gondolják, az csak papír, és a tényleges 

nyelvtudás a fontos, melyet egy állásinterjún úgyis lemérnek az interjúztatók. A 

gyakorlati tudás hiányának érzete abban is megnyilvánul, hogy néhány fiatal amiatt megy 

külföldi egyetemre tanulni, mert a hazai felsőoktatásban nagyon elméleti a képzés, és 

külföldön ez nem így van. A felsőoktatásba jelentkezőket néhányuk szerint a tudásvágy 

hajtja, és sok diák van, aki rengeteget tanul azért, hogy bekerülhessen az egyetemre. 

A vidéken tanító pedagógusok számára is először az a magyarázat jelenik meg a diploma 

alacsony értékével kapcsolatban, hogy a diplomával nem lehet elhelyezkedni, ezért nem 

túl vonzó annak megszerzése. Ezen kívül néhány szakon túlképzés van, és a cégek nem 

vesznek fel diplomásokat, mert nekik magasabb fizetést kellene ajánlaniuk. A gyakorlati 

tudás fontossága szintén megjelenik. Ugyanakkor a fiatalok mentségére szól a 

rugalmasságuk, aminek köszönhetően néhány éves kihagyással a tanulásban vissza 

tudnak menni felvételizni a felsőoktatásba, ha úgy érzik, arra van szükségük, és ebben az 

oktatási rendszer is támogatja őket. Az az elgondolás is megjelent, hogy az 

alapképzésben szerezhető tudás önmagában is elegendő, a diploma annak a végén már 

csak egy papír, és sokan például a nyelvvizsga hiánya miatt nem diplomáznak le, de 

rendelkeznek azzal a tudással, amit alapképzésben elsajátítottak, és így el is tudnak 

helyezkedni a munkaerőpiacon. A korábbi (húsz évvel ezelőtti) állapothoz viszonyítva ma 

már a munkaadókat sem érdekli, hogy megvan-e a papír, az a fontos, hogy a 
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munkavállaló a gyakorlatban el tudja végezni a szükséges feladatokat, és könnyen 

tanuljon. 

 

2. Tanulási motiváció 

A pedagógusok egy része nagyon hiányolja a tudásvágyat, úgy érzik, a diákok csak addig 

foglalkoznak valamivel, ameddig arra osztályzatot kapnak, így az új dolgok megtanulása 

iránti vágyat nem tapasztalják diákjaiknál azok az osztályfőnökök, ahol kevesen akarnak 

továbbtanulni. Mások viszont úgy vélik, a tudásvággyal nincs gond, a diplomás 

munkanélküliség jelenti a problémát. A bolognai képzésről az a vélemény fogalmazódik 

meg, hogy nem hasznos a hároméves alapképzést és a mesterképzést szétválasztani, 

mert egy alapdiplomával nem lehet mit kezdeni. A pedagógusok körében a beszélgetés 

visszakanyarodik a továbbtanulásra, és ismét megfogalmazódik, hogy a családi háttér 

mennyire fontos ebben a kérdésben. A fiatal, 18-22 éves korosztályról úgy vélik, hogy 

lebecsülik önmagukat és céltalanok, amiben az országnak is nagy szerepe van, mivel 

nehéz megmondani, hogy merre érdemes továbbhaladni, és ez nem a fiatalok hibája. 

Ugyanakkor megjelenik az önmegvalósítás motívuma is, mivel néhány nagyon 

tehetséges, jól tanuló diák egészen más pályán kíván elhelyezkedni. Megfogalmazódik, 

hogy gyakorlatiasabb és szakmaibb diplomás képzésnek kellene folynia, és hogy az 

oktatási stratégiák mindig rövid távokban gondolkodnak, ezért nem lehet építeni erre, a 

diákok és az oktatás ki van szolgáltatva. 

 

3. A felsőoktatás megítélése 

A budapesti pedagógusok belső ellentmondást vélnek felfedezni egy korábban 

elhangzott állítás és a felsőoktatásról alkotott vélemények között. Úgy vélik, hogy nem 

kell mindenkinek diplomásnak lennie, mert szaktudás megléte mellett az egyetem 

elvégzése felesleges, és a beszélgetők szerint a társadalom ebből azt látja, hogy az megy 

továbbtanulni, aki lusta dolgozni. Ugyanakkor vannak olyan személyes példák, ahol a 

fiatalok azért mennek továbbtanulni, mert diáknak lenni jó, kedvezményekkel jár, és a 

bulizás egyelőre izgalmasabb, mint a munka. Ugyanakkor ez a céltalan egyetemre járás 

nem vezet sehova a megszólalók szerint. Egy pedagógus úgy gondolja, hogy az 

egyetemek marketingje nagyon rossz, mivel a középiskolás diákokat nem tudják 

bevonzani, nem tudják összefoglalni, hogy miért érdemes felsőoktatásban tanulni. 
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Javaslatként felvetődik, hogy érdemes lenne sokkal szorosabb kapcsolatot tartania és 

együttműködnie a középiskoláknak és a felsőoktatási intézményeknek, mivel a két világ 

sokszor eltér, holott „egymásnak adjuk át gyakorlatilag a fiatalokat”. Ezenkívül a lakosság 

sem biztos, hogy érzékeli, hogy ő hogyan profitál a diplomásokból, és ezért gondolják 

úgy, hogy nincs szükség olyan sok diplomásra, ami ismét a felsőoktatás kommunikációján 

múlik. Egy következő témában eltérnek az álláspontok, mivel az egyik vélemény szerint 

az anyagi háttér nagyon meghatározó a továbbtanulás lehetőségében, míg a másik állítás 

szerint az oka annak, hogy néhányan nem kerülnek be a felsőoktatásba nem az anyagi 

helyzet, hanem hogy „nem valók oda”, mivel jó tanuló felvételt nyerne államilag 

finanszírozott szakra. Egy harmadik álláspont szerint nem az anyagi szegénység lehet a 

meghatározó, hanem hogy a fiatalok nem láttak otthon példát arra, hogy a 

továbbtanulás is egy lehetséges út lenne, nem volt otthon könyv, amit a kezükbe vettek. 

Ugyanakkor egy másik pedagógus szerint sokan azért nem tudnak jól teljesíteni a 

tanulmányaikban, mert dolgozniuk kell, és nem marad idejük a tanulásra. 

A másik pedagóguscsoport úgy véli, hogy a jelenlegi felvételi rendszer és a szülők is arra 

ösztönzik a diákokat, hogy érdemes lenne továbbtanulni. Meghatározó a csoport szerint, 

hogy milyen típusú iskolába mennek a diákok középfokon, mert a gimnáziumból jobbak 

az esélyek. Egy újabb nézőpont kerül elő, miszerint a saját gyermek jövőjéről mást gondol 

a társadalom, mint a többségről, és emiatt hiába mondja azt otthon a gyerekének, hogy 

menjen továbbtanulni, egy ilyen felmérésben az lesz a véleménye, hogy van elég 

diplomás, és nem kell több. A külföldön való tanulást a beszélgetők naiv elképzelésnek 

tartják, mivel a külföldi élethez fontos lenne a nyelvtudás, amire viszont a szülők és a 

diákok nem fektetnek nagy hangsúlyt. Sokan úgy értelmezik a külföldi tapasztalatot, hogy 

„megalapozza azt, hogy visszajöjjön” , egzisztenciát teremt magának. A külföldi 

tanulással kapcsolatban úgy gondolják, hogy a jól teljesítő fiatalok hazai pályán is tudnak 

teljesíteni, emiatt felesleges lenne külföldre menniük, mikor a magyar egyetemeken 

minőségibb oktatás folyik. A felsőoktatás anyagi vonzatával kapcsolatban kiderül, hogy 

sokszor hiába kerül állami finanszírozású helyre a gyerek, a szülők nem tudják támogatni 

a lakhatást, utazást, és ez különösen a vidéki származású fiatalok esetében van így. A 

tandíj és a diákhitel témája kapcsán több negatív vélemény elhangzott, mivel a diákhitelt 

úgy értelmezték, ami nehezíti az élet elkezdését, mivel azt vissza kell fizetni, miközben 

úgy gondolnák, hogy a diplomának az esélyadás lenne az egyik funkciója. Az egyik 
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vélemény szerint a szülők nem gondolják végig a lehetőségeket, így romlanak a diák 

esélyei.  Úgy gondolják a pedagógusok, hogy nem a képzett szülőkkel van a gond, mert 

ők utánajárnak a lehetőségeknek, és tudatosan építik a gyermekük jövőjét, miközben az 

„egyszerű szülő” ugyanezt nem tudja megtenni. 

A középiskolás minta kapcsán a továbbtanulásról való tájékozottság kérdése került elő a 

beszélgetés során, ahol a felsőoktatási intézmények honlapja került első helyre mint 

információforrás, majd a szülők, ismerősök, és a Felvi.hu következett, és csak ezután 

jöttek a tanárok. Legutolsó helyen az Educatio kiállítás végzett. A pedagógusok úgy 

gondolják, hogy a diákok már inkább az internetet veszik elő, ha információra van 

szükségük, „ők már a net-generáció”. Az Educatio kiállítás utolsó helye ellenére úgy 

nyilatkoznak, hogy ennek ellenére sokan el szoktak menni a rendezvényre a tanítványaik 

közül. 

 

11. Foglalkoztatók 

1. Milyen módon tud a felsőoktatás megfelelni a munkaerőpiaci igényeknek? 

A munkáltatók megneveztek olyan kompetenciákat, amelyekben a hozzájuk érkező 

diplomás pályakezdők kiemelkedően jók. A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy 

leginkább szakmai tudásukkal és elméleti felkészültségekkel emelkednek ki a vállalat által 

foglalkoztatott diplomás pályakezdők, ezt a megkérdezett százötven vállalatvezető 

hatvanöt alkalommal említette, tehát a válaszok közel felében megjelent ez a 

tulajdonság. Nem ilyen mértékben, de a többi említéshez képest szintén kiemelkedően 

sokszor említették a pályakezdők szociális képességeivel kapcsolatos tulajdonságokat, 

úgy mint kommunikáció, kapcsolatteremtés vagy konfliktuskezelés –  összesen 

harminchat ilyen válasz született. Harmadik helyen a nyelvtudás jelent meg, ezt a 

válaszadók közül huszonegyen említették, majd ezt követi a foglalkoztatottak 

rugalmassága (tizenkilenc említés). Többször előfordult a válaszok között a személyes 

fejlődés igényének megléte, melyekhez a tanulási vágy és naprakészség, valamint a 

fejlődés igénye sorolható, ezt összesen tizenöt alkalommal említették a válaszadók. 

Kisebb arányban, de több alkalommal felkerült a listára az önállóság és a proaktivitás 

mint a pályakezdők egyik pozitív tulajdonsága, összesen tizenegy ilyen válasz született. 

Néhányan említették a csapatmunkára való hajlamot, a pontosságot és precizitást, 

valamint a kreativitás meglétét, ez azonban csupán néhány főt jelent a teljes mintából. 
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Ezek azok a kompetenciák, melyek fejlesztése által a felsőoktatás meg tud felelni a 

munkaerő-piaci igényeknek. 

158. ábra  
Miben jók a cég által alkalmazott pályakezdő diplomások?  

(N=150, foglalkoztatói) 

 

 

Ugyanezt a kérdést a másik oldalról megközelítve arra a kérdésre válaszoltak a 

kérdezettek, hogy mik azok a kompetenciák, melyekben fejlődniük kellene a 

foglalkoztatottaknak. Az előzőhöz hasonlóan itt is három tulajdonságot volt szükséges 

említeni, melyek előfordulásának gyakoriságát elemezve kapunk választ arra, hogy a 

vállalatvezetők mely tulajdonságokat hiányolják a pályakezdőknél. Az előző kérdéssel 

összhangban, ahol az elméleti és szakmai tudás megléte volt a leginkább említett 

tulajdonság, a vállalatvezetők legnagyobb hiányként a tanult elméletek gyakorlatban való 

felhasználását jelölték meg. Ez a válasz 34 alkalommal szerepelt, tehát a válaszadók 23%-

a hiányolja a gyakorlati tudást. Érdekes, hogy az előző listában az első három helyen 

szereplő tulajdonságok követik a nevezett tulajdonságot, tehát több vállalatvezető 

fejlesztendőnek tartja a szakmai tudást, a kommunikációs készségeket, valamint az 

idegennyelvtudást. Ezek alapján úgy tűnik, hogy bár a pályakezdők felkészültek szakmai 

tudásukat tekintve, annak gyakorlatban való alkalmazása problémás, és bár jók a 
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kommunikációban és kapcsolatteremtésben, mégis érdemes lenne még fejleszteni 

azokat, csakúgy, mint az idegennyelvtudást. 

A felsőoktatásról alkotott véleményük kapcsán az az állítás lett a legfontosabb, mely 

szerint a munkavégzés során a diplomás pályakezdők kompetenciáit jelentős mértékben 

kell fejleszteni a munkavégzés során, ez 3.95-ös értéket kapott, mindössze három fő 

ellenezte teljesen ezt az állítást, a legtöbben négyesre értékelte az egyetértését (43.3%). 

Ennek fényében az egyetemek és főiskolások a fent nevezett kompetenciák fejlesztése 

által meg tudnak felelni a munkaerő-piaci igényeknek. 

159. ábra  
Mit kell leginkább fejleszteni a pályakezdő diplomásoknál? 

(N=150, foglalkoztatói)  

 

 

2. Szükség van-e a foglalkoztatók szerint tömeges felsőoktatásra, vagy a mostaninál 

kevesebb diplomásra van szükség? 

A munkáltatók válaszai alapján a pályakezdő diplomások túlképzettségét tekintve 

2.57-es mértékű az egyetértés, a válaszadók közel negyede (22.7%) egyáltalán nem 

ért egyet azzal, hogy a diplomás munkavállalók által betöltött munkakört 

alacsonyabb végzettséggel is el lehetne végezni. Ugyanakkor azzal az állítással, 

miszerint túl sok a diplomás, és nincs szükség ennyi felsőfokú szakemberre, 3.46-os 
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mértékben értenek egyet a vállalatvezetők, a legtöbben a közepes értéket jelölték 

meg (30%). 

160. ábra  
Milyennek ítéli meg a főiskolákat, egyetemeket a következő szempontok szerint? 

(N=150, foglalkoztatói) 

 

 

3. Milyen szempontok alapján választják ki a frissdiplomás munkavállalókat? 

A legmagasabbra értékelt tulajdonság a számítógépes ismeretekben való jártasság volt, 

melyet átlagosan 4,69-es pontszámra értékeltek a válaszadók. A vállalatvezetők közel fele 

(44.7%) ötös értéket adott erre a tulajdonságra. 

Ennek megléte több vállaltvezető válaszában a nyílt végű kérdéseknél a szakmai tudással 

együtt jelent meg, így a két kérdés összhangban áll egymással, hiszen a szabadszavas 

válaszadásnál ennek megléte került az első helyre. Így tehát azt mondhatjuk, hogy a 
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pályakezdők rendelkeznek ezzel a tudással, és a munkavállalók fontosnak is tartják ennek 

meglétét, így a számítógép-használathoz tartozó ismeret tekintetében a kínálat és a kereslet 

találkozása valósul meg a munkaerőpiacon. Második legfontosabb tulajdonság az önállóság 

megléte, ez 4.59-es értéket kapott, itt a válaszadók 63.3%-a értékelte ötös pontszámmal ezt 

a szempontot, és a legkisebb érték a hármas volt, tehát minden válaszadó legalább 

közepesen fontosnak tartja az önállóságot a pályakezdő fiataloknál, ami a nyílt végű 

kérdéseknél csupán tizenkét alkalommal fordult elő a felsorolásban. A harmadik 

legfontosabb tulajdonság a felsoroltak közül a „legyen jó csapatjátékos”, mely 4.5-ös 

átlagos értéket kapott. A mintába került vállaltvezetők fele (55.3%) ezt nagyon fontos 

tulajdonságnak értékelte. Az önállóság és a csapatmunka tehát egyaránt meghatározó a 

vállalatvezetők szerint, így a pályakezdő diplomás fiataloknak ezek alapján mindkét 

munkaformában jártasnak kellene lenniük. 

161. ábra  
Mivel rendelkezzen leginkább egy pályakezdő diplomás? 

(N=150, foglalkoztatói) 
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A tanulási vágy, valamint az idegennyelvek tudása közel hasonló mértékben fontos a 

válaszadók szerint (4.2 és 3.95). A nyelvismeret 8 válaszadó szerint az érintett vállalatban 

egyáltalán nem fontos, és a legtöbben ennek meglétét közepesen fontosnak tartják (33.3%). 

Ezzel ellentétben a harmadik legtöbbet említett tulajdonságként jelent meg a szabadszavas 

listásban. A tanulási vágy ugyanakkor kevesebb alkalommal jelent meg az előzőekben 

tárgyalt kérdéseknél mint pozitív tulajdonság (ennek fejlesztése pedig nem került be a tíz 

leginkább fejlesztendő kompetencia közé), mégis legnagyobb arányban (40.7%) ennek adtak 

ötös osztályzatot. 

A gyakorlati tapasztalat megléte az ötödik legfontosabb szempont a pályakezdő 

diplomásoknál, annak ellenére, hogy a vállalatvezetők ennek fejlesztését említették a 

leggyakrabban a nyílt végű kérdéseknél. Ez a tulajdonság 3.6-os értéket kapott, a válaszadók 

33%-a szerint közepesen fontos, és volt hat olyan válaszadó, aki szerint a gyakorlati tudás 

egyáltalán nem fontos. 

A szakmai ismeretek különböző dimenziói következnek a sorban, melyek közül az érdekes 

szakmai projektben való közreműködés, valamint a szakmai intézmények és fórumok 

ismerete közel hasonló pontszámot kapott (3.56 és 3.52 pont). 

Ezek azok a tulajdonságok, melyeket a munkáltatók fontosnak ítéltek meg, és a 

frissdiplomások kiválasztásakor szempontként jelennek meg. 
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VI. A FELSŐOKTATÁS ÉS TUDOMÁNY PERCEPCIÓJA A NEMZETKÖZI ADATOK TÜKRÉBEN  

 

Korábban jeleztük, hogy a tudományról való nézetek illetve a tudományos írástudás 

kérdésében rendelkezésre állnak összehasonlítható nemzetközi adatok, azonban a 

felsőoktatás percepciója csak ritkán és nagyon eltérő metodológiával végzett felmérésekkel 

tárgyalt kérdéskör. A következőkben ezért (eltérően az egymásra vetített tudomány-

percepciós adatoktól) külön gyűjtésben mutatjuk be a leginkább tipikus irányokat a 

témakörben. 

 

a; Nemzeti tudomány-percepciók 

Minden második francia nagyon vagy eléggé érdeklődik a tudomány iránt. 94%-uk elismeri a 

társadalom szempontjából a hasznosságát és 85%-uk megbízik benne. 98% mondja, hogy 

akkor is végezni kell a tudományos kutatásokat, ha nem tudjuk biztosan, hogy lesznek majd 

gyakorlati alkalmazásai. 78% ért egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy a technika 

és a tudomány megoldásokat kínálnak a problémákra, amikkel manapság találkozunk. 77% 

ért egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy nagyon függőkké válunk a technika és 

a tudomány eredményeitől. 46% ért egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy a 

technika és a tudomány nagyon gyors változásokat generál a mindennapi életében. 37% ért 

egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy a technika és a tudomány több kárt okoz, 

mint hasznot. 62% ért egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy a technika és a 

tudomány jobb életet biztosít az elkövetkezendő generációknak. 90% ért egyet teljesen vagy 

inkább azzal az állítással, hogy a technikai és tudományos fejlesztések pozitív hatással 

vannak rájuk. 84% ért egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy a technikai és 

tudományos fejlesztések pozitív hatással vannak a francia társadalomra úgy általában. 

(Forrás: Science et verité / Tudomány és igazság. Ipsos-CGI 2013. április) 

A kanadi Québec tartományban a lakosság 60%-a ért egyet teljesen vagy inkább azzal, hogy a 

tudósok a legjobbat akarják az állampolgároknak. Több, mint 90% ért egyet teljesen vagy 

inkább azzal az állítással, hogy a tudós, aki rendelkezik tapasztalattal a kérdésről, megbízható. 

Több, mint 80% ért egyet teljesen vagy inkább azzal az állítással, hogy a tudományos 

újságírók megbízhatóak. (Forrás: Les Québecoises, les Québecois et la science / A québec-iek 

és a tudomány –  Association science et bien comun, Agence science-presse 2013 november) 

Olaszországban a fiatalok 24,5% érdeklődik nagyon a tudomány iránt. 26,8% szerint a tudós a 
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legfontosabb mesterség a társadalom számára. 64,1% szerint a tudósok önzetlenek, 88,9% 

szerint kíváncsiak, 66% szerint megbízhatóak. 46,9% gondolja, hogy a tudományos ismeretek 

fejlődése minden esetben az emberiség javát szolgálja. 45,4% szerint csak akkor van pozitív 

hatásuk, ha a társadalom kontrollálja őket. 86,3% szerint a tudomány feladata a kutatások 

eredményeinek társadalommal való kommunikálása is. 84,1% szerint a publikus szektornak 

kellene főként finanszírozni a kutatásokat. Az állampolgárok közül 64%-ot érdekelnek a 

tudományos, orvoslással vagy technikával kapcsolatos hírek. Franciaországban ez az arány 

79% (Forrás: Indagine Irpps-Cnr su Giovani e Scienza / Felmérés a fiatalokról és a 

tudományról 2004) 

Azért is a ritkábbak a társadalmi percepciós vizsgálatok, mert a felsőoktatás társadalmi 

megítélését elsősorban az értelmiségi-elméleti szakirodalom és a média tárgyalja, 

meglehetősen borús hangnemben. Egyfajta válságtudat határozza meg a felsőoktatási 

reflexiót immár négy évtizede, azonban az elmúlt bő fél évtizedben már a világ vezető, 

angolszász felsőoktatási sajtójába is átszüremlettek azok a felvetések, amelyek a rendszer 

anomáliáit vizsgálták, mégpedig azokban a témakörökben, amelyek a magyar felsőoktatási 

viták során is felbukkannak. 

 

b; Az átfogó kontinentális európai kép a hallgatók elvárásairól 

Az Eurobarometer 2007-es adatfelvétele a felsőoktatási reformhoz való viszonyról kérdezett 

valamennyi uniós tagország és a Bologna-hoz társult tagok körében.12  

A hallgatók álláspontja egyértelmű a tekintetben, hogy a felsőoktatás legfontosabb funkciója 

dominánsan a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák átadása (74%), 

ehhez képest a személyes fejlődés (54%) és az aktív állampolgárságra, kritikus gondolkodásra 

nevelés (49%) jóval kisebb hangsúllyal szerepel a diákok preferenciái között. MIndez 

egybecseng a felmérésünkben ismertetett adatokkal, különösen annak fényében, hogy az 

országonkénti adatokat összevetve a magyar általános munkaerőpiac-orientáltság a 

legmagasabb arányúak között van (99%), míg a szempontot nagyon fontosnak tartók aránya 

27%, ami a középmezőnyre jellemző. Ez például az aktív állampolgárrá nevelés tekintetében 

az alacsonyabb egynegyedbe tartozó értéket mutat a magyar egyetemistáknál. 

A hozzáférés kapcsán az európai átlag dominánsan (87,6%) azon a véleményen van, hogy 

minden megfelelően képzett diáknak lehetővé kell tenni a továbbtanulást. A magyarok ennél 
                                                           
12

 Eurobarometer 2007. Perceptions of Higher Education Reforms. 
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sokkal szigorúbbak: 19%-uk szerint csak a nagyon kiváló diákok legyenek érdemesek erre – 

ennél elitistább vélekedést csak öt másik ország (Belgium, Bulgária, Csehország, Litvánia, 

Szlovákia) diákjai képviselnek. Még inkább elutasítják azt a gondolatot, hogy az egyetemek 

ne válogathassanak a jelentkezők között, mindössze 17%-uk gondolja így, míg az uniós átlag 

48%, de a nálunk következő legalacsonyabb érték is 30% (Bulgária).  

Tandíjügyben az uniós átlagvélemény a magyar lakossági átlaghoz közeli, hiszen 65,2% 

mondja azt, hogy tandíjmentes felsőoktatásra van szükség. Érdekes, hogy a 2006-os 

adatfelvétel idején a magyar diákok valamivel kevésbé voltak elutasítóak (61%), mint az 

átlag, vagy mint a hét évvel későbbi közhangulat. 

Ezzel egyidőben az oktatás szerkezeti elemei tekintetében az oktatási szakemberek majdnem 

a fele egyetértett abban, hogy a háromszintű képzési rendszer emelni fogja, vagy emeli az 

oktatás minőségét. A válaszadók egyharmada előnyben részesíti az osztatlan képzést. A 

válaszadók majdnem a fele egyetért azzal, hogy a BA diplomát szerzettek tudnak megfelelő 

munkát találni, de azonos arányban mondják azt is, hogy mielőtt megpróbálnának 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon, jobb, ha elvégzik a Master programot. 

Négyből három válaszoló egyetért azzal, hogy az oktatásnak általános kompetenciák 

fejlesztésére kell irányulniuk (kommunikáció, együttműködés, vállalkozási kompetenciák), és 

a munkaerő-piaci igényekre kell szabni az oktatást. A válaszadók úgy gondolják, hogy a 

képzésükben kötelezővé kellene tenni a tanulók számára a mobilitást (65%: doktori képzés, 

58%: tanulók általában). A kérdezettek 87%-a szerint az egyetemeknek nyitottnak kellene 

lennie a felnőtt hallgatók számára. 

Ötből négy megkérdezett szerint az egyetemeknek szükségük van jobb belső 

menedzsmentre, ugyanakkor négyből három több autonómiát igényel. Ennek megfelelően 

leginkább a tudósok, oktatók testületeiben bíznak, ezt követi a bizalmi indexben a rektori 

konferenciák és a nemzeti egyetemi szervezetek megítélése. Legkevésbé a magánvállalatok 

felsőoktatásba való bevonásában bíznak, de negyedük sem bízik az Európai Bizottság 

bevonásában a felsőoktatási reformok végrehajtásába. 

A válaszadók háromnegyede erősítené az üzleti szférával való kapcsolatokat, kétharmaduk 

pedig az egyetemek közti versenytől magasabb színvonalat vár. A tandíjakat 68%-uk helyesli, 

mint kiegészítő bevételi forrásokat. 

Hallgatói oldalról a European Student Union által a Bologna-folyamathoz készített jelentés 

ad újabb adatokat, amit 2012-ben mutattak be. A „hallgatói szemmel” meghatározás 
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ugyanakkor alapvetően a nemzeti hallgatói szervezetek véleményét jelöli, ami kétségkívül 

kifejez egyfajta megközelítést, de erősen motivált a helyi felsőoktatás-politikai viták, hatások 

irányaitól, illetve a hallgatói aktivisták érzékenysége is meghatározza tartalmát13. 

Nem meglepő, hogy a diákokat elsősorban az elhelyezkedés izgatja. A végzettek körében a 

munkanélküliség szintje ismert gond, és ez aláássa szemükben azt, hogy az egyetemi-

főiskolai fokozat garanciája a megfelelő/releváns munkának a jövőben. A diákok 

tapasztalatai alapján a tanulás minőségének és tartalmának relevanciáját kell feltérképezni. 

A hallgatókat fel kell készíteni az előre nem látható követelményekre és a változó 

környezetre hosszútávon, miközben elkötelezettek az egész életen át való tanulás kultúrája 

mellett. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az aktuális kompetenciák és készségek 

elsajátítására. 

 

c; Hogyan érzékeli az amerikai felsőoktatás a közvéleményt? 

A társadalom viszonyulásában bekövetkezett változást a felsőoktatás is érzékelte: a világ 

egyik legjobb egyeteme, a Duke University elnöke (rektora), Richard H. Brodhead 2013. 

márciusában úgy fogalmazott: újra kell építeni a bizalmat a felsőoktatás iránt, mivel a magas 

tandíjak, az eladósodottságot okozó diákhitelek, az akadémiai korrupció és a diploma 

értékébe vetett hit megbicsaklása relativizálta a korábbi pozitív viszonyt14. 

Hogy itt nem csupán egy partikuláris jelenségről van szó, azt példázza egy két évtizede 

megjelent angliai tanulmány, amely azt mutatja ki, miképpen hat az egyetemek társadalmi 

képére a populáris médiában való szereplés. A mozifilmek, szórakoztató műsorok területén 

az egyetemek messze nem voltak olyan tudatos imázs-építők, mint akár a hadsereg, így nem 

csoda, hogy a közönség szemében inkább a botrányok révén lettek az információs piac 

szereplői15. 

A felsőoktatás társadalmi megítélésének legújabb fejleményei néhány kiemelt téma kapcsán 

rekonstruálhatók. Ezek között a már említett költségviselési válság szerepel első helyen. 

Hangsúlyozzuk: itt kifejezetten a tandíjra alapozott angolszász felsőoktatási rendszerben vált 

                                                           
13

 Bologna with Student Eyes. ESU Report 2012. 
14

 Rebuilding the Public's Confidence in Higher Ed | Duke Today 8/31/13 8:30 AM 
15

 T. BROOKE BENJAMIN: Public Perceptions of Higher Education. In: Oxford Review of Education, Vol. 19, Issue 1. 
1993. p 47-63 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Benjamin%2C+T.+Brooke)


259 

válságossá a felsőoktatás megítélése, a teljesen elszabadult költségek miatt16. Az egyetemek 

döntő többsége egyszerűen nem volt képes hihető indoklással előállni arról, miért is kerül 

egyre többe az oktatás és vajon valóban megtérül-e ez a befektetés az életpályán17. 

Természetesen ebben nagy szerepet játszik az általános hitel-érzékenység, a hitelekkel 

szembeni felerősödött ellenérzés a 2008-ban kirobbant válság hatására. Megfontolásra 

érdemesek a minőségi lapokban is olvasható érvek a diákhiteleket illetően, amelyek 

igyekeznek a felsőoktatási tanulmányok rentabilitását immár differenciáltabban tekinteni. 

 

d; Vélemény- és elvárás-kutatási módszertani példák a felsőoktatásról 

2012-ben a Lumina Foundation és a Gallup végzett reprezentatív felmérést az USA-ban a 

felsőoktatás megítéléséről 18 . A Lumina Foundation egy Indianapolis-központú 

magánalapítvány, amely hátrányos helyzetű fiatalok oktatásával foglalkozik (alacsony 

jövedelmű tanulók, színesbőrű tanulók, elsőgenerációs tanulók és felnőtt tanulók). A Lumina 

célja, hogy 2025-re a magasabb végzettségűek aránya 60% legyen az USA-ban. 

A felmérésük kiinduló kérdésére, vagyis, hogy mennyire fontos a középiskola után 

képzettség megszerzése a pénzügyi biztonsága szempontjából, a megkérdezettek 97%-a a 

nagyon vagy eléggé fontos választ adta. 67% szerint a jobb állás megszerzése, 65% szerint a 

magasabb fizetés elérése nagyon fontos érv a továbbtanulás mellett. Továbbtanulást 

konkrétan 41%-uk tervez, miközben már rendelkeznek diplomával. 

Ezek a tényezők ugyanakkor inkább elvárásként jelennek meg, a konkrét felsőoktatási 

teljesítménnyel kapcsolatban meglehetősen kritikusak a válaszolók. Kevesebb, mint a 

kérdezettek fele tartja jobbnak az amerikai felsőoktatást a többi országénál, de 

ugyanennyien azonos vagy rosszabb (16%) minőségűnek. 38% szerint az elmúlt tíz évben 

javult a minősége, 31% szerint változatlan, 27% szerint romlott. A célcsoport több, mint 

egynegyede nagyon egyetért azzal, hogy a hagyományos egyetemek magas színvonalat 

kínálnak, közel a fele pedig általánosan ért ezzel egyet. Ez az arány lényegesen magasabb, 

mint az online felsőoktatási kezdeményezések iránti bizalom. 
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 Not what it used to be – American universities represent declining value for money to their students. The 
Economist. 2012. december 1. 
17

 RUTH SIMON – MICHAEL CORKERY: Push to Gauge Bang for Buck from College Gains Steam. In: Wall Street 
Journal 2013. febr. 11. 
18

 AMERICA’S CALL FOR HIGHER EDUCATION REDESIGN THE 2012 LUMINA FOUNDATION STUDY OF THE 
AMERICAN PUBLIC’S OPINION ON HIGHER EDUCATION 2013. Indianapolis 
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Vagyis, eszerint nem színvonallal, hanem az elérhetőséggel van gondjuk az amerikaiaknak. 

Háromnegyedük szerint nem megfizethető a felsőoktatás mindenkinek, és egynegyedük 

tartja a magas költségeket akadálynak az életen át tartó tanulásban. 

A költségeken túl a leginkább felülvizsgálatra szoruló eleme felsőoktatásnak a megszokott 

ismeretátadási formák alkalmazása. A válaszolók kilenctizede szerint a diákok az 

osztálytermen kívül jutnak releváns tudáshoz, a rigid 16 hetes kurzusidőt is sokkal 

rugalmasabban szeretnék teljesíteni. 

Mindebből látható, hogy a társadalmi percepció képes differenciált véleményalkotásra a 

felsőoktatás általános szerepéről és konkrét megoldásairól. 

 

e; A felsőoktatási korrupció 

Említést érdemel, hogy egyre gyakrabban tárgyalt téma a felsőoktatási korrupció. A 

Transparency International vizsgálata alapján 2011-ben a világszerte megkérdezett minta 

35%-a nagyon korruptnak találta a saját országának felsőoktatási rendszerét.19 Ez a korrupció 

kiterjed a bejutás, a vizsgák, a gazdálkodás, a döntéshozatal folyamatára, és egyáltalán nem 

csupán a külvilág véleményében jelen. Egy kelet-európai összehasonlító vizsgálat a tanárok 

között20 mutatja, hogy az akkreditációs testületek iránti bizalom nem egyöntetű. A Károly 

Egyetem, a Varsói Egyetem, a Jagelló Egyetem és az ELTE oktatói mintegy 16-18%-a 

egyáltalán nem vagy csak kismértékben tartja megbízhatónak ezeket, azonban a szlovákiai 

egyetemeken ez az arány megközelíti a 40%-ot! Ez a sajátos percepciós helyzet, vagyis a 

rendszerben bent lévők véleménye általánosan is hasonló, hiszen a 2013-as TI adatok arról 

számolnak be, hogy a hallgatók-oktatók ebben a régióban érzékelik a korrupció jelenlétét. Az 

UNESCO adataiból ugyancsak ilyen következtetésre jutnak a kutatók.21.  

 

f; Nemzeti sajátosságok: olasz, német, osztrák, spanyol, szlovák tapasztalatok 

A magyar felsőoktatás hagyományosan ezer szállal kapcsolódik a német egyetemi világhoz. 

Ezért tanulságos rövid áttekintést adnunk arról, hogy a felsőoktatási percepciót milyen 

tematika jellemzi Németországban. 

                                                           
19

 Transparency International. Retrieved http://www.transparency.sk/  
20

 ALENA BUŠÍKOVÁ: Ethical Issues in the Slovak Higher Education. Bratislava, 2012. 
21

 Arynas Plikšnys Sylvia Kopnicka Liliya Hrynevych Constantine Palicarsky: Transparency in education in 
Eastern Europe. 2009. UNESCO 
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 A hallgatói attitűdöt és a társadalmi elvárásokat vizsgáló tudományos publikációkban és 

konferenciákon, illetve a németországi írott dokumentumokban a következő kifejezések 

kapcsolódnak a felsőoktatáshoz: 

 Finanszírozás 

 Digitalizáció és e-learning 

 Nemzetközi, európai lehetőségek, Erasmus-programok  

 Minőségbiztosítás 

 Projektorientáltság 

 Kooperativitás 

 Kapcsolat a munka világával 

 Könyvtárfejlesztés – információk gyors megtalálása 

 A német diákhitel egyes magyar portálok szerint emberbarátibb lehetőségeket 

biztosít 

 Egyenlőtlen felsőoktatási különbségek a fenntartók különbségei miatt 

Mindezekből a következő megállapítást vonhatjuk le: A nemzetköziesedés, a finanszírozás, a 

technikai megújulások sora, illetve a tanulás és annak segítése kulcskérdés a környező 

országokban is, Németországban, illetve a német nyelvterületeken egyaránt. Feszültséget 

okozott az írott sajtóhírek szerint az is, hogy a tartományok nem egységes tandíjjal 

dolgoznak, illetve a tandíjak emelése nem egységesen kerül bevezetése. Az oktatási szféra 

ehhez központilag kevésbé kíván hozzászólni, mert a tandíjak kiszabása és az ehhez 

kapcsolódó ügyek végrehajttatása szintén tartományi feladatkör. Mindezeken kívül a 

tantervek előállítása, illetve az iskolaév meghatározása, a tanárok fizetésének kidolgozása, és 

a vizsgák – követelmények meghatározása is tartományi feladat.  

A felsőoktatási fórumokon megfogalmazott elvárások között szerepel az esélyegyenlőség, a 

tudomány és a tudományosság értékelése, a mindenkinek járó képzés, a tanulás-tanítás 

diverzitásának fontossága és elfogadása, illetve megfogalmazódik az a kívánalom is, hogy az 

egyetemnek, az egyetemi szektornak képesnek kell lennie reagálni a társadalom kihívásaira, 

legyenek ezek akár a természeti, akár a társadalmi problémakörbe tartozók. 

A történeti-strukturális előzmények és a regionális hasonlóság teszi érdekesség a szlovák 

felsőoktatás említését. Egy a szlovákiai helyzetet felmérő kutatás22 bemutatta, hogy a 

válaszadók szerint a színvonalas oktatás legfontosabb alappillére a gyakorlati ismeretek 
                                                           
22

 SPÁJAME VYSOKÉ ŠKOLY S TRHOM PRÁCE. Bratislava, október 2011 
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megfelelő átadása. A hatékony oktatás kulcsa az információáramlás a tudományos élet, a 

kormány, a munkaadók valamint a diákok között. A felsőoktatásból kikerülve is fontos, hogy 

az egyén ennek a kommunikációs láncnak a része maradjon, mert egy felsőoktatási 

intézmény csak úgy tud fejlődni, ha visszajelzéseket kap azoktól a volt hallgatóktól, akik már 

sikeresen helyezkedtek el a munkaerőpiacon. A legfontosabb feladat, a munkaerőpiaci 

igények és a felsőoktatás összehangolása. És ez a valódi kihívás az állam és a tudomány 

számára. A kereslet-kínálat pontos feltérképezése hasznos információkkal szolgál a 

felsőoktatás megreformálását illetően. Egy hidat kell kiépíteni a tudomány, vagyis az oktatás 

és a munkaerőpiac között. Ez a folyamat azonban lassú, ezért rengeteg „ál-diplomás” kerül ki 

az egyetemekről, akik megfelelő végzetség hiányában kénytelenek szakmájukon kívül 

elhelyezkedni.   

A szlovák hallgatók arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek az oktatás minőségével 

nagyon változatos válaszok születtek. A frissdiplomások 60%-a adott pozitív választ , míg a 

fiatal hallgatók sokkal bizakodóbbak voltak. A végzős hallgatók véleménye azonban már 

szinte teljesen megegyezik a frissdiplomásokéval, akiknek csupán 55%-a érzi úgy, hogy az 

egyetem kellőképpen felkészítette őket a munkaerőpiacra. Nem meglepő tehát, hogy 59%-

uk hiányolja a gyakorlatorientált képzéseket Szlovákiában. A frissen végzett hallgatók több, 

mint 80%-a tervezte, hogy a szakmájában fog elhelyezkedni a diploma megszerzése után, ezt 

azonban alig az 50%-nak sikerül teljesíteni. Ha újra felvételizhetnének a megkérdezettek 

egyharmada másik szakot választana és az általa végzett szakot senkinek sem ajánlaná. Az 

intézmények Szlovákiában átlagosan 68%-ban tudják teljesíteni a hallgatók elvárásait. A 

frissdiplomások 2/3-a gondolja úgy, hogy a munkaerőpiacon jó eséllyel el tud majd 

helyezkedni, a szakmájában várható fizetéssel azonban a háromnegyedük elégedetlen.  

A spanyol fiatalok helyzetét azért érdemes kiemelten vizsgálni, mert néhány elemében 

hasonlít a magyar kortársaikéhoz. A Magyar Ifjúság 2012 kutatásból tudjuk, hogy hazánkban 

a 15-29 évesek 19%-a nem dolgozik és nem is vesz részt szervezett oktatásban (Magyar 

Ifjúság, 2012). Ez az állapot Spanyolországban külön elnevezést is kapott, NiNis-nek (ni 

trabajan, ni estudian23) nevezik azokat a fiatalokat, akik ebben a helyzetben vannak24 (Turián 

– Ávila, 2012). A problémát világszerte érzékelik különböző országokban, melyről az OECD is 

                                                           
23

 nem dolgozik és nem is tanul 
24

 Turián, Rodolfo – Ávila, José Luis (2012): Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿Cuántos son?, ¿quiénes son?, 

¿qué hacer?. URL: http://bit.ly/FPBZ2D (Hozzáférés dátuma: 2013-10-23) 

http://bit.ly/FPBZ2D
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készített felmérést. A spanyolok ebben a felmérésben a negyedik helyre kerültek, 

Törökország, Izrael és Mexikó után náluk 22,7% azok aránya, akik nem tanulnak és nem is 

dolgoznak25. 

Sok feltevéssel ellentétben ez nem vonja magával azt a tényt, hogy a fiatalok szegényes 

szociális kapcsolatokkal rendelkeznek, vagy ellenséges érzéseik lennének a továbbtanulással 

kapcsolatban. Egy 2010-es felmérés alapján az érintettek 74%-ának szándékában áll 

továbbtanulni26 Emögött leginkább a munkába-állási vágy, a jobb pénzkereseti lehetőségek 

és magasabb életszínvonal megteremtésének a lehetősége állnak, a legkevésbé a társadalmi 

elismertség vágya motiválja őket. A fiatalok 13,5 %-sa azonban úgy gondolja, rosszabb 

esélyei vannak az oktatás elérésére, mint korábban szüleiknek volt, és 27,4%-uk a 

munkaerőpiaci lehetőségeiket is rosszabbnak látja. 

2010-ben Spanyolországban volt a legmagasabb a munkanélküliek aránya azok között, akik 

felsőfokú oklevéllel rendelkeznek, és a második legmagasabb azok között, akik érettségivel, 

vagy más középfokú végzettséggel rendelkeznek (OECD, 2010). További problémát jelent, 

hogy a nemek között jelentős eltérés mutatkozik, a végzettséggel rendelkező nők alacsony 

minőségű munkát végeznek, nagyon alacsony fizetés mellett, míg azok helyzete, akik 

továbbtanulnak, ennél jelentősen pozitívabb mintázatot mutat27. A fiatalok szerint a spanyol 

felsőoktatásban a díjak 2010-ben jelentősen emelkedtek, miközben az ösztöndíjakat 

csökkentették és a bemeneti követelményeket szigorították. Ez a folyamat nem segítette a 

fiatalokat abban, hogy továbbtanulási kedvük emelkedjen, és az említett nini fiatalok száma 

és aránya az utóbbi néhány évben nem csökkent (OECD, 2013). 

A kanadaiak közül azok, akiknek vannak fiatal gyerekeik, 53% szeretné, ha elvégeznék az 

egyetemet. Azok között, akiknek nincsenek, ez az arány 63%. Ha a kormánynak lenne 100 

dollárja az oktatási intézmények fenntartására, a québec-i lakosok szerint 6,70 dollárt 

kellene az egyetemeknek kapniuk. Sondage de la Fondation Lucie et André Chagnon sur la 

valorisation de l’éducation et de la persévérance scolaire (Forrás: a Lucie et André Chagnon 

Alapítvány felmérése az oktatás értékeléséről 2013 október). 

Olaszországban az érettségivel rendelkezők negyedének nincs igénye felsőoktatásban részt 

venni. 10%-uk ott hagyja az egyetemet. Körülbelül 55% azután is aktívan jár egyetemre, hogy 
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 Encuesto nacional de juventud, 2010 
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 Un educacíon en crisis. España es el país de Europa con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. URL: 
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elérték azt a megállapított kort, amikorra már be lehet fejezni a tanulmányokat. Körülbelül 

8% diplomázott le “időben”. (Forrás: La scuola vista dai giovani adulti / Az iskola a fiatal 

felnőttek szerint. Associazione TreeLLLe 2009 április) 

Egy 1-5-ig terjedő skálán az oktatási rendszernek az a feladata, hogy előkészítsen az 

egyetemre, 3,97. A megkérdezettek 81% szerint az oktatási költségeket minden családnak 

egyenlően kell viselni, 16% szerint azoknak többet kellene fizetnie, akiknek olyan korú 

gyerekei vannak. (Forrás: La scuola vista dai cittadini / Az iskola az állampolgárok szerint) 
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VII. MELLÉKLET – A KUTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

1. A lakossági, ifjúsági és középiskolai tanulók körében lebonyolítandó kvantitatív 

felméréseket előkészítő kvalitatív felmérés 

 

A fókuszcsoport résztvevői 

Kutatásunk során összesen hat fókuszcsoportos beszélgetést folytattunk budapesti és vidéki 

helyszíneken a kiválasztott résztvevőkkel, akik előzetes szűrőkérdőív segítségével kerültek be 

a különböző csoportokra. A vidéki helyszínek Győr, Miskolc és Szeged voltak. Életkor szerint 

homogenitásra törekedtünk, nemi összetételt tekintve pedig vegyes csoportokat hoztunk 

létre. Az alábbi táblázatokban láthatóak a kiválasztás vezérelvei. 

50. táblázat  

„Szülők generációja” fókuszcsoport bemutatása 

„Szülők generációja”- 

általános lakossági 

fókuszcsoport 

Vidéki csoport (Szeged) Budapesti csoport 

Diplomás szülő (hallgató 

gyerekkel) 

2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

Diploma nélküli szülő 

(hallgató gyerekkel) 

2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

Szülő (gyerek pályaválasztás 

előtt) 

2 fő (nemek/ végzettség 

vegyesen) 

2 fő (nemek/ végzettség 

vegyesen) 

Nem szülő (nincsenek ilyen 

korú gyerekei) 

3 fő (nemek/ végzettség 

vegyesen) 

3 fő (nemek/ végzettség 

vegyesen) 
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51. táblázat  
„Hallgatók generációja” fókuszcsoport bemutatása 

„Hallgatók generációja”- 

fiatal felnőtt fókuszcsoport 

Vidéki csoport (Győr) Budapesti csoport 

Hallgató (reál) 2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

Hallgató (humán) 2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

Nem hallgató (felsőfokú 

végzettség nélkül dolgozik) 

2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

Fiatal diplomás (felsőfokú 

végzettséggel dolgozik) 

2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

 

52. táblázat  
Pályaválasztók generációja” fókuszcsoport bemutatása 

„Pályaválasztók 

generációja”- középiskolás 

fókuszcsoport 

Vidéki csoport (Miskolc) Budapesti csoport 

Gimnazista negyedikes 3 fő (nemek vegyesen) 3 fő (nemek vegyesen) 

Szakközepes negyedikes 3 fő (nemek vegyesen) 3 fő (nemek vegyesen) 

Már érettségizett 

(szándékában áll 

felvételizni) 

2 fő (nemek vegyesen) 2 fő (nemek vegyesen) 

 

A szövegeket a tartalomelemzés módszerével vizsgáltuk, az elemzéshez kategóriarendszert 

alakítottunk ki. A szógyakoriság vizsgálatához a szófelhő módszerét is igénybe vettük. 

 

A tartalomelemzés fő kategóriái 

A szövegek tartalomelemzésekor használt kategóriarendszerünkben az alábbi fő kategóriákat 

képeztük vezérfonalunkkal összhangban:  
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A tudomány reprezentációja 

1. Konkrétumok: idetartoznak a tudósok, kutatók nevei, találmányok, eredmények, 

kutatóhelyek, intézmények. 

2. A tudományos kutatás folyamata: ebbe a kategóriába soroltunk minden olyan egységet, 

amely a kutatói folyamatot írja le a kutatás ötletének a megszületésétől az eredmények 

gyakorolta hatásig. 

3. A tudományos kutatások és eredmények hatásai a hétköznapi életre: ide azokat az 

egységeket soroltuk, melyek az átlagember hétköznapi életét befolyásolja, mely hatások 

tetten érhetők a hétköznapokban. A hatásoknak két alkategóriája a pozitív és a negatív 

hatásoké, de az elemzés közben szükség lett egy újabb, „az érem két oldala” kategória 

kialakítására is, mely ugyanannak a tudományos eredménynek a pozitívumait és 

negatívumait is tartalmazza. 

4. A tudományos kutatások szabályozása: a szabályozásért felelős szereplők alkategóriája 

mellett itt vizsgáltuk a szabályzás lehetőségeire vonatkozó tartalmakat is. 

5. Finanszírozás: a tudományos kutatások támogatói, a finanszírozás felelősei tartoznak 

elsősorban ebbe a tartalmi kategóriába. Emellett ebben a fő kategóriában elemeztük a pénz 

elosztására vonatkozó elemeket, és itt vizsgáltuk meg a profit – haszon témakört is. 

6. A tudományos eredmények közvetítése: ebben a kategóriában több alkategóriát is 

kialakítottunk. Ide soroltuk az átlagemberek érdeklődésére, nyitottságára vonatkozó, a 

tájékozódás módjaira vonatkozó tartalmakat, de ide tartoznak a leggyakrabban használt 

médiumok, illetve a média szerepe az eredmények közvetítésében.  

7. A felsőoktatási intézmények szerepe a tudományos eredmények közvetítésében: ide 

soroltuk a felsőoktatási intézmények tudományközvetítő szerepét a laikusok, átlagemberek 

felé, illetve a hallgatóik felé. Ezeken kívül itt elemeztünk olyan tartalmakat, melyek az 

egyetemek, főiskolák tudományközvetítő feladataira vonatkoztak. 

 

A felsőoktatás reprezentációja 

1. Felvételi rendszer megfelelősége: ide tartoznak azok az alkérdések, amelyek a bejutás 

nehézségével kapcsolatosak; a motivációkra, illetve visszatartó erőkre irányulnak, és arra, 

hogy kinek a véleménye számít leginkább a felvételi jelentkezés benyújtásánál.  

2. Felsőfokú képzés hatékonysága: ebbe a részbe soroltuk a tömeges képzési rendszerrel 

kapcsolatos véleményeket; a magyarországi felsőoktatási rendszer megítélését nemzetközi 
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összehasonlításban, illetve azt a kérdéscsoportot, hogy a résztvevők milyen különbségeket 

látnak az egyetemi/ főiskolai, illetve alapképzési/ mesterképzési diploma között.  

3. Költségek: ide sorolhatók azok a kérdések, amelyek arra vonatkoznak, ki állja jelenleg a 

képzés költségeit; mekkora szerepet kellene ebből az államnak átvállalnia; szükség van-e 

valamilyen formában tandíjra, illetve milyen megoldás a diákhitel. 

4. Társadalmi felemelkedés: ebben a kategóriában elemeztük azokat a kérdéseket, amelyek a 

hátrányos társadalmi helyzetűek felemelkedésére vonatkoznak; segítséget jelenthet-e ebben 

a diploma, mennyire meghatározóak a családi hagyományok; milyen hátrányai és előnyei 

vannak a magyar hallgatók külföldi továbbtanulásának egyéni és társadalmi szempontból. 

5. Felsőoktatás megítélése egyéni tapasztalatok alapján: ebbe a tartalomelemzési 

kategóriába tartoznak a pályaválasztók tervei, továbbtanulási motivációi (illetve a visszatartó 

erők), konkrét céljai (szak, intézmény), a képzés eredménye, azaz a felsőfokú tanulmányok 

során milyen általános és speciális jártasságok szerezhetők. Ebbe a kategóriába tartozott 

még a pályaválasztó generáció esetében, hogy függnek-e személyes életcélok a diploma 

megszerzésétől.   

Hallgatók generációja esetében a jelentkezés beadásának miértjeire kérdeztünk rá, illetve 

arra, hogy mennyire elégedettek a képzéssel. Ebbe a kategóriába tartoznak még a képzés 

eredményeivel, hatásaival kapcsolatos kérdések is.  

Szülői fókuszcsoportok esetében pedig konkrét felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos 

asszociációkat kértünk.  

 

Fókuszcsoportos beszélgetések vezérfonala 

a) Pályaválasztók generációja” – középiskolás fókuszcsoport vezérfonal 

A résztvevők bemutatkozása, raport kialakítása (10 perc): 

 Moderátorok köszöntik a résztvevőket, röviden bemutatkoznak 

 A résztvevők bemutatkoznak 

 A moderátorok ismertetik a témát: „A felsőoktatásról és a tudományról kialakult 

képet vizsgáljuk. Nincsenek jó-rossz válaszok. Kutatási célból dolgozzuk fel az 

adatokat. Hang- és képfelvétel készül, a személyes adatokat megőrizzük, a 

véleményeket összesítve, anonim módon mutatjuk be.” 

 Nyitó mondat: Mondjon egy tudományos felfedezést vagy eredményt, aminek nagy 

szerepe volt abban, ahogy most élünk! 
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Tudományos kutatás társadalmi-gazdasági szerepe, társadalmi pozíciója (20 perc): 

 Milyen hatással van a tudomány a hétköznapi életünkre?  

o Miben tudja segíteni, jobbá tenni a tudomány az emberek életét? (új 

technológia, társadalmi problémák megoldása, műveltség megőrzése) 

o Milyen veszélyei vannak a tudományos kutatásnak? Ön szerint szükség van-e 

a tudományos kutatások szabályzására?  

o Állami vagy piaci feladat a tudományos kutatás finanszírozása? 

 Mondjunk jellemző példát a tudományos kutatásra! 

o Nézzünk egyet a korábban említett kutatások közül! 

o Hogyan jött létre? 

o Kinek mi volt a szerepe benne? 

 Ki közvetíti a tudományos eredményeket? 

o Mennyire követik az átlagemberek a tudományos eredményeket?  

o Honnan szoktak tájékozódni a hazai és nemzetközi tudományos 

eredményekről? 

o Milyen szerepe van az egyetemeknek a tudományos kutatásban a 

tudományos eredmények bemutatásában? 

A moderátorok lezárják a tudomány témakörét, és átvezetik az egyetemi témakörre. 

Átvezető mondat: Az egyetemeknek fontos szerepük van tudományos életben, de emellett 

nagy hatással vannak a társadalmi életre is. Ön hogyan látja a felsőoktatás szerepét a 

társadalom életében? 

Felsőoktatás társadalmi szerepe, bekapcsolódása a társadalmi folyamatokba (25 perc): 

 Mennyire tartja megfelelőnek a felvételi rendszert?  

o Milyen könnyű vagy nehéz bejutni a magyar felsőoktatásba? 

o Mi motivál, mi tart vissza leginkább a felsőfokú képzéstől? 

o Kinek a véleménye számít a jelentkezések beadásánál? 

 A felsőfokú képzés mostani formája Ön szerint elősegíti-e a hatékony képzést?  

o A tömeges képzésről megoszlanak a vélemények. Ön problémának vagy 

inkább lehetőségteremtésnek tartja? Magyarország legjobbjai kerülnek be a 

felsőoktatásba? 

o Milyennek látja a magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban? 
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o Mi a különbség a főiskolai/egyetemi képzés, az alapképzési és mesterképzési 

diploma között? 

 Ki állja a felsőfokú képzés költségeit? 

o Ön szerint mekkora szerepet vállaljon és hogyan az állam a finanszírozásból? 

o Szükség van-e tandíjra? A hallgató milyen arányban és milyen esetben járuljon 

hozzá a képzési költségeinek finanszírozásához? 

o Milyen megoldásnak tartja a diákhitelt? 

 Mennyire segíti elő a diploma a társadalmi felemelkedést? 

o A hátrányos társadalmi helyzetűek esélyeit miben növelheti a felsőoktatás? 

o Mennyire meghatározóak a családi hagyományok a továbbtanulásban? 

o Milyen előnyei és hátrányai vannak a magyar hallgatók külföldi 

továbbtanulásának egyéni és társadalmi szempontból? 

A moderátorok átvezetik a beszélgetést az egyéni életcélokra. Átvezető mondat: A 

következőkben egy kicsit személyesebb kérdésekről beszélgetünk a felsőoktatás témakörén 

belül. Nagyon örülnénk, ha ezúttal is megosztanák velünk gondolataikat, véleményüket. 

 

Felsőoktatás szerepe az egyéni életcélokban – siker, társadalmi pozíció (15 perc): 

 Miért szeretne egyetemen vagy főiskolán továbbtanulni? Milyen szempontok szerint 

választja ki a felsőfokú képzést? 

o Mi alapján választja ki a szakterületet, szakot, melyen tanulni szeretne? 

o Mi alapján választja ki az intézményt, ahová jelentkezik? 

o A véleménye szerint megéri vállalni a tandíjfizetést a diplomaszerzésért? 

 Mi a felsőfokú képzés eredménye? Min lehet lemérni a felsőfokú tanulmányok 

hatását? 

o Milyen (általános és speciális) jártasságokat, kompetenciákat fejleszt a képzés 

leginkább?  

o Mennyire tartja hatékonynak az oktatást a felsőoktatási intézményekben? 

o Milyen a jó képzés? Milyen a rossz? Mi a különbség hatékonyság 

szempontjából? 

 A személyes életcéljai eléréséhez mennyire van szüksége a felsőfokú tanulmányokra, 

a diplomaszerzésre?  

o Mely életcéljai függnek a felsőfokú tanulmányoktól, melyek függetlenek tőle?  
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o Mennyire van értéke egy diplomának ma? 

o A véleménye szerint megéri felvenni diákhitelt a diplomaszerzésért? 

 

Levezetés, a beszélgetés zárása (10 perc): 

A moderátorok megkérdezik, hogy van-e még a témával kapcsolatban olyasmi, ami még nem 

hangzott el, és el szeretnék mondani. 

 Hogyan látja magát 10 év múlva? Hol és milyen munkát végez? Hogyan hasznosítja a 

felsőfokú tanulmányait? 

Moderátorok elköszönnek. 

 

b) „Hallgatók generációja” – fiatal felnőtt fókuszcsoport vezérfonal 

A résztvevők bemutatkozása, raport kialakítása (10 perc): 

 Moderátorok köszöntik a résztvevőket, röviden bemutatkoznak 

 A résztvevők bemutatkoznak 

 A moderátorok ismertetik a témát: „A felsőoktatásról és a tudományról kialakult 

képet vizsgáljuk. Nincsenek jó-rossz válaszok. Kutatási célból dolgozzuk fel az 

adatokat. Hang- és képfelvétel készül, a személyes adatokat megőrizzük, a 

véleményeket összesítve, anonim módon mutatjuk be.” 

 Nyitó kérdés: Ki a legemlékezetesebb tanára (ha nem járt felsőoktatásban, akkor 

máshol)? Miért? 

Tudományos kutatás társadalmi-gazdasági szerepe, társadalmi pozíciója (20 perc): 

 Milyen hatással van a tudomány a hétköznapi életünkre?  

o Miben tudja segíteni, jobbá tenni a tudomány az emberek életét? (új 

technológia, társadalmi problémák megoldása, műveltség megőrzése) 

o Milyen veszélyei vannak a tudományos kutatásnak? Ön szerint szükség van-e 

a tudományos kutatások szabályzására?  

o Állami vagy piaci feladat a tudományos kutatás finanszírozása? 

 Mondjunk jellemző példát a tudományos kutatásra! 

o Melyik kutatást ismernek sokan? 

o Hogyan jött létre? 

o Kinek mi volt a szerepe benne? 
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 Ki közvetíti a tudományos eredményeket? 

o Mennyire követik az átlagemberek a tudományos eredményeket?  

o Honnan szoktak tájékozódni a hazai és nemzetközi tudományos 

eredményekről? 

o Milyen szerepe van az egyetemeknek a tudományos kutatásban a 

tudományos eredmények bemutatásában? 

A moderátorok lezárják a tudomány témakörét, és átvezetik az egyetemi témakörre. 

Átvezető mondat: Az egyetemeknek fontos szerepük van tudományos életben, de emellett 

nagy hatással vannak a társadalmi életre is. Ön hogyan látja a felsőoktatás szerepét a 

társadalom életében? 

 

Felsőoktatás társadalmi szerepe, bekapcsolódása a társadalmi folyamatokba (25 perc): 

 Mennyire tartja megfelelőnek a felvételi rendszert?  

o Milyen könnyű vagy nehéz bejutni a magyar felsőoktatásba? 

o Mi motivál, mi tart vissza leginkább a felsőfokú képzéstől? 

o Kinek a véleménye számít a jelentkezések beadásánál? 

 A felsőfokú képzés mostani formája Ön szerint elősegíti-e a hatékony képzést?  

o A tömeges képzésről megoszlanak a vélemények. Ön problémának vagy 

inkább lehetőségteremtésnek tartja? Magyarország legjobbjai kerülnek be a 

felsőoktatásba? 

o Milyennek látja a magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban? 

o Mi a különbség a főiskolai/egyetemi képzés, az alapképzési és mesterképzési 

diploma között? 

 Ki állja a felsőfokú képzés költségeit? 

o Ön szerint mekkora szerepet vállaljon és hogyan az állam a finanszírozásból? 

o Szükség van-e tandíjra? A hallgató milyen arányban és milyen esetben járuljon 

hozzá a képzési költségeinek finanszírozásához? 

o Milyen megoldásnak tartja a diákhitelt? 

 Mennyire segíti elő a diploma a társadalmi felemelkedést? 

o A hátrányos társadalmi helyzetűek esélyeit miben növelheti a felsőoktatás? 

o Mennyire meghatározóak a családi hagyományok a továbbtanulásban? 
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o Milyen előnyei és hátrányai vannak a magyar hallgatók külföldi 

továbbtanulásának egyéni és társadalmi szempontból? 

A moderátorok átvezetik a beszélgetést a személyes tapasztalatokra. Átvezető mondat: 

Eddig általánosságban beszélgettünk a felsőoktatásról. Most a saját történeteikre, 

tapasztalataikra vagyunk kíváncsiak. Nagyon örülnénk, ha megosztanák velünk. 

 

Felsőoktatás megítélése személyes tapasztalatok alapján (15 perc): 

 Mi alapján adta be (nem adta be) a felvételi jelentkezését? 

o Mi miatt döntött úgy, hogy továbbtanul? Miért szeretne diplomát szerezni? 

o Miért azt a képzést választotta, ahol most tanul? Miért azt intézményt 

választotta, ahol most tanul? 

o A véleménye szerint megéri vállalni a tandíjfizetést a diplomaszerzésért? 

 Mennyire elégedett a képzésével, milyen nehézségei vannak? 

o Mennyire tartja hatékonynak az oktatást a szakán? Mi áll ennek a 

hatékonyságnak a hátterében? 

o Mennyire tartja hatékonynak a tanulását, felkészülését? Mi áll ennek a 

hátterében? 

o Hogyan lehet finanszírozni a tanulmányokat? Megéri felvenni diákhitelt a 

diplomaszerzésért? 

 Mi a felsőfokú képzés eredménye? Min lehet lemérni a felsőfokú tanulmányok 

hatását? 

o Milyen (általános és speciális) jártasságokat, kompetenciákat fejleszt a képzés 

leginkább?  

o Mennyire tartja hatékonynak az oktatást a felsőoktatási intézményekben? 

o Milyen a jó képzés? Milyen a rossz? Mi a különbség hatékonyság 

szempontjából? 

Levezetés, a beszélgetés zárása (10 perc): 

A moderátorok megkérdezik, hogy van-e még a témával kapcsolatban olyasmi, ami még nem 

hangzott el, és el szeretnék mondani. 

 Hogyan látja a karrierjét tíz év múlva? Hol dolgozik, mit csinál? A munkájában hogyan 

hasznosítja a felsőfokú tanulmányait? 

Moderátorok elköszönnek. 
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c) Szülők generációja” – felnőtt fókuszcsoport vezérfonal 

 

A résztvevők bemutatkozása, raport kialakítása (10 perc): 

 Moderátorok köszöntik a résztvevőket, röviden bemutatkoznak 

 A résztvevők bemutatkoznak 

 A moderátorok ismertetik a témát: „A felsőoktatásról és a tudományról kialakult 

képet vizsgáljuk. Nincsenek jó-rossz válaszok. Kutatási célból dolgozzuk fel az 

adatokat. Hang- és képfelvétel készül, a személyes adatokat megőrizzük, a 

véleményeket összesítve, anonim módon mutatjuk be.” 

 Nyitó mondat: Mondjon egy tudományos felfedezést vagy eredményt, aminek nagy 

szerepe volt abban, ahogy most élünk! 

Tudományos kutatás társadalmi-gazdasági szerepe, társadalmi pozíciója (20 perc): 

 Milyen hatással van a tudomány a hétköznapi életünkre?  

o Miben tudja segíteni, jobbá tenni a tudomány az emberek életét? (új 

technológia, társadalmi problémák megoldása, műveltség megőrzése) 

o Milyen veszélyei vannak a tudományos kutatásnak? Ön szerint szükség van-e 

a tudományos kutatások szabályzására?  

o Állami vagy piaci feladat a tudományos kutatás finanszírozása? 

 Mondjunk jellemző példát a tudományos kutatásra! 

o Nézzünk egyet a korábban említett kutatások közül! 

o Hogyan jött létre? 

o Kinek mi volt a szerepe benne? 

 Ki közvetíti a tudományos eredményeket? 

o Mennyire követik az átlagemberek a tudományos eredményeket?  

o Honnan szoktak tájékozódni a hazai és nemzetközi tudományos 

eredményekről? 

o Milyen szerepe van az egyetemeknek a tudományos kutatásban a 

tudományos eredmények bemutatásában? 

A moderátorok lezárják a tudomány témakörét, és átvezetik az egyetemi témakörre. 

Átvezető mondat: Az egyetemeknek fontos szerepük van tudományos életben, de emellett 
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nagy hatással vannak a társadalmi életre is. Ön hogyan látja a felsőoktatás szerepét a 

társadalom életében? 

 

Felsőoktatás társadalmi szerepe, bekapcsolódása a társadalmi folyamatokba (25 perc): 

 Mennyire tartja megfelelőnek a felvételi rendszert?  

o Milyen könnyű vagy nehéz bejutni a magyar felsőoktatásba? 

o Mi motivál, mi tart vissza leginkább a felsőfokú képzéstől? 

o Kinek a véleménye számít a jelentkezések beadásánál? 

 A felsőfokú képzés mostani formája Ön szerint elősegíti-e a hatékony képzést?  

o A tömeges képzésről megoszlanak a vélemények. Ön problémának vagy 

inkább lehetőségteremtésnek tartja? Magyarország legjobbjai kerülnek be a 

felsőoktatásba? 

o Milyennek látja a magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban? 

o Mi a különbség a főiskolai/egyetemi képzés, az alapképzési és mesterképzési 

diploma között? 

 Ki állja a felsőfokú képzés költségeit? 

o Ön szerint mekkora szerepet vállaljon és hogyan az állam a finanszírozásból? 

o Szükség van-e tandíjra? A hallgató milyen arányban és milyen esetben járuljon 

hozzá a képzési költségeinek finanszírozásához? 

o Milyen megoldásnak tartja a diákhitelt? 

 Mennyire segíti elő a diploma a társadalmi felemelkedést? 

o A hátrányos társadalmi helyzetűek esélyeit miben növelheti a felsőoktatás? 

o Mennyire meghatározóak a családi hagyományok a továbbtanulásban? 

o Milyen előnyei és hátrányai vannak a magyar hallgatók külföldi 

továbbtanulásának egyéni és társadalmi szempontból? 

A moderátorok átvezetik a beszélgetést az egyéni életcélokra. Átvezető mondat: A 

következőkben egy kicsit személyesebb kérdésekről beszélgetünk a felsőoktatás témakörén 

belül. Nagyon örülnénk, ha ezúttal is megosztanák velünk gondolataikat, véleményüket. 

 

Felsőoktatás szerepe az egyéni életcélokban – siker, társadalmi pozíció (15 perc): 

 Miért szeretne egyetemen vagy főiskolán továbbtanulni? Milyen szempontok szerint 

választja ki a felsőfokú képzést? 
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o Mi alapján választja ki a szakterületet, szakot, melyen tanulni szeretne? 

o Mi alapján választja ki az intézményt, ahová jelentkezik? 

o A véleménye szerint megéri vállalni a tandíjfizetést a diplomaszerzésért? 

 Mi a felsőfokú képzés eredménye? Min lehet lemérni a felsőfokú tanulmányok 

hatását? 

o Milyen (általános és speciális) jártasságokat, kompetenciákat fejleszt a képzés 

leginkább?  

o Mennyire tartja hatékonynak az oktatást a felsőoktatási intézményekben? 

o Milyen a jó képzés? Milyen a rossz? Mi a különbség hatékonyság 

szempontjából? 

 A személyes életcéljai eléréséhez mennyire van szüksége a felsőfokú tanulmányokra, 

a diplomaszerzésre?  

o Mely életcéljai függnek a felsőfokú tanulmányoktól, melyek függetlenek tőle?  

o Mennyire van értéke egy diplomának ma? 

o A véleménye szerint megéri felvenni diákhitelt a diplomaszerzésért? 

 

Levezetés, a beszélgetés zárása (10 perc): 

A moderátorok megkérdezik, hogy van-e még a témával kapcsolatban olyasmi, ami még nem 

hangzott el, és el szeretnék mondani. 

 Hogyan látja magát 10 év múlva? Hol és milyen munkát végez? Hogyan hasznosítja a 

felsőfokú tanulmányait? 

Moderátorok elköszönnek. 
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2. Foglalkoztatói mélyinterjús felmérések 

 

A megkérdezettek köre 

A magán- és közszférában összesen 4 fővel készítettünk 50-60 perces interjúkat.  Arra 

törekedtünk, hogy megszólaltassunk teljesen hazai tulajdonban levő, valamint külföldi 

háttérrel rendelkező vállalkozások képviselőit, valamint a diplomások nagy hányadát 

alkalmazó közintézmények képviselőit. Egy szerszám- és alkatrészgyártás területén működő, 

180 főt foglalkoztató magyar tulajdonú céget, valamint egy nemzetközi háttérrel, de magyar 

Kft-ként működő, biztosítási közvetítéssel foglalkozó (pénzügyi szolgáltatások), 22 fős cég 

képviselőit kérdeztük meg. Interjú készült még egy vidéken található település általános 

iskolájának igazgatójával, valamint egy szintén vidéki önkormányzat jegyzőjével. 

Az interjú során nagyobb szervezetnél a személyzeti ügyekért felelős vezetőt, kisebb 

szervezeteknél olyan munkatársat kerestünk meg, aki részt vesz a munkaerő-felvétellel 

kapcsolatos döntésekben. 

53. táblázat  
Foglalkoztatói mélyinterjú, megkérdezettek köre 

 Budapest, vidék vegyesen 

Kis- ill. középvállalkozás (magán) 2 

Közszféra 2 

 

Interjúvázlat 

Intézmény humánerőforrás-stratégiák – elvárások 

 A cég adatai: tevékenység, szektor, tulajdonosi jelleg, méret (forgalom, alkalmazottak 

száma), település méret/jelleg, az alkalmazott diplomások adatai (főiskola-egyetem): 

száma, aránya, nők-férfiak, diploma szakterülete, beosztás és munkakör szerinti 

megoszlás 

 Melyek a legfőbb elvárások általában a diplomás munkatársakkal szemben? (ha nem 

említi, akkor felvetendő szempontok, a feldolgozásnál megjegyezve, hogy nem 

magától mondta) szakmai tudás, skillek, gyakorlat/elmélet, konvertálhatóság, 
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nyelvtudás, vezetői képességek, kommunikáció, szakmai fejlődés, problémamegoldó 

készség, lojalitás? Melyek ezek közül a legfontosabbak? 

 Ismeri-e a cég szakterületén zajló magyarországi felsőfokú képzéseket? Mennyire 

felelnek meg az intézmény/cég szakmai elvárásainak a hazai egyetemeken, 

főiskolákon folyó képzések? Képzéssel szembeni elvárások: az önök szakterületén 

folyó felsőoktatási képzésnek mik az erősségei és mik a gyengeségei? Önnek jelenleg 

van-e bármilyen kapcsolata a felsőoktatással? (óraadás, képzés szervezése, oktatási 

intézmény testületeiben való részvétel stb.) 

 Milyen módon keresik meg leendő munkatársaikat, illetve kerülnek kapcsolatba az 

intézménnyel/céggel a megfelelő diplomás munkatársak? (állásbörzék, kialakult 

kapcsolat felsőoktatási intézménnyel, állások meghirdetése a médiában, jelenlegi 

munkatársak személyes ajánlásai, pályáztatás stb.) Tartják-e a kapcsolatot munkaügyi 

központokkal, fejvadász cégekkel, átképző-felnőttképző központokkal? 

 Az egyes munkakörök és beosztások betöltésénél mennyire fontos általában a 

felsőfokú és/vagy a szakirányú végzettség? Melyik fontosabb?  

 Az új diplomás munkaerő kiválasztásánál melyek a döntő szempontok? 

(munkatapasztalat, diploma helye, ideje, témája, eredménye), Általában mi a 

fontosabb, a döntő tényező: CV, interjú, ajánlás, szubjektív benyomás? Esetleges 

hátrányok a kiválasztásnál: (nő, gyes, munkatapasztalat hiánya)? Szívesen 

alkalmaznak-e diplomás női munkaerőt? Miért? 

 Milyenek a diplomások lehetőségei az intézményen/cégen belül? (előrejutási 

lehetőségek, vezetői állásba jutás, illetve fizetés terén) Tapasztalnak-e az ő esetükben 

túlképzési problémákat-feszültségeket?  

 Mennyire elfogadott a munka melletti tanulás? Ha támogatják, miért és hogyan 

(milyen formában: munkaidő-kedvezmény, tandíjtámogatás, ösztöndíj)? Ha nem, 

miért nem támogatják? Milyen területeken tartják fontosnak a továbbképzést (nyelv, 

informatika, gazdasági, stb.) Ebben a tekintetben tapasztalható-e változás az utóbbi 

években az intézménynél/cégnél? Szerveznek-e továbbképzéseket, ha igen, mely 

területeken?  

 Együttműködnek-e ezen a téren hazai felsőoktatási intézménnyel? Mi az 

együttműködés formája? (pl. szakmai gyakorlat, ösztöndíj, K+F, vendégtanítás, stb.) 
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Terveznek-e, és ha igen, milyen változtatásokat, fejlesztéseket ezen a téren? 

(stratégiai vezetés, képzési együttműködés, ösztöndíjak, kutatási együttműködés 

stb.) Szakmai gyakorlatra fogadnak-e hallgatókat? 

 Hallottak-e a felsőoktatás képzési átalakulásáról, a többszintű rendszerről? Mit 

tudnak a BA szintű diplomáról? Véleményük szerint ez csökkenti vagy növeli a 

diplomások elhelyezkedési lehetőségeit? Milyen információkra volna szükségük a BA 

szinten végzettek munkaerő-piaci menedzseléséhez? 

Tapasztalatok a diplomásokról 

 Általános tapasztalatok a szakterületen: munkaerőhiány vagy -többlet, miből van 

hiány leginkább, miből többlet?  

 Mi jellemző általánosan az alkalmazott diplomások munkahelyi pozícióira: 

munkakörére, beosztására, jövedelmére, előrejutási lehetőségekre? Vannak-e 

különbségek szakterületenként?  

 Mi jellemzi egyénileg őket: szakmai tudás, felkészültség, képességek (skillek), 

nyelvtudás, kommunikáció, stb. szempontjából? Vannak-e különbségek 

szakterületenként? 

 Látnak-e markáns különbséget a diplomás munkavállalók között: kor, nem, a diploma 

szerzés helye (főiskola-egyetem, vidék-Bp.)? Az egyes szakterületek közötti eltérések?  

 Mely intézményből érkeznek a leginkább felkészült hallgatók? Mi ennek az oka? Mely 

intézményből várnak leginkább diplomásokat? Okai? 

Személyes képzési háttér, kapcsolat a felsőoktatással 

 A kérdezett adatai: kora, iskolai végzettsége, diploma helye és ideje, szakterülete, 

beosztása, munkaköre. 

 Volt-e kapcsolata diákként (doktoranduszként, tudományos ösztöndíjasként stb.) 

valamilyen külső céggel, intézménnyel? (tanulmányi szerződés, gyakorlat, kutatásban 

való részvétel stb.) 

Elemzési szempontok 

 Erősíthető-e a munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolata a foglalkoztatók szerint? Ha 

igen, akkor milyen módon? Milyen jellegű kapcsolódásra van igénye a foglalkoztatóknak? 

Mi a foglalkoztatók elvárása a felsőoktatással, a képzéssel, a frissdiplomásokkal 

kapcsolatban? 
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 Milyen módon tud a felsőoktatás megfelelni a munkaerőpiaci igényeknek? Mik a konkrét 

igényei a foglalkoztatóknak, illetve mennyire pontosan tudják az elvárásaikat 

megfogalmazni (a pályakezdő végzettek végzettségének típusával, szintjével, illetve a 

végzett kompetenciáit, ismereteit, tapasztalatait illetően)? Milyen időtávra tudnak a 

foglalkoztatók igényeket megfogalmazni? 

 Milyen szempontok alapján választják ki a frissdiplomás munkavállalókat?  

 Hogyan látják a foglalkoztatók a diplomások végzettségük szintjénél alacsonyabb 

munkakörben történő foglalkoztatását? Létező jelenség, illetve probléma-e ez a 

foglalkoztatók szerint? Ha szoktak diplomást felsőfokú végzettséget nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatni, ami ennek az oka? 

 Hogyan látják az élethosszig tartó tanulás jelenségét a foglalkoztatók? Igénylik-e, van-e 

lehetőségük a munkavállalók folyamatos képzésére? Milyen módon, milyen 

hagyományos, vagy innovatív módszerek és keretek között tartják megvalósíthatónak és 

működőképesnek az élethosszig tartó tanulást? 

 Szükség van-e a foglalkoztatók a saját területükön a frissdiplomások iránti keresletet, a 

mostaninál több-kevesebb diplomásra van-e szükség? 

 

3. Lakossági és fiatal felnőtt reprezentatív felmérés kérdőíve és a felmérés 

lebonyolításának módszertani terve 

 

1. Mintanagyság 

 

Lakossági: 1500 fő, 18 évnél idősebb, nemre, lakhelyre reprezentatív országos minta 

Fiatal felnőtt: 1500 fő, 18-30 év közötti, nemre, lakhelyre reprezentatív országos minta 

        

2. A felmérés módszertana 

Mintavétel 

Az adatfelvétel többlépcsős véletlen eljárással készült. Mintavételi pontonként kettő 

véletlenszerűen kiválasztott konkrét pontot határoztunk meg a séta kiindulópontjaiként. A 

véletlen séta konkrét kiindulópontjait a budapesti kerületekben, valamint a 100 ezer fősnél 

nagyobb városokban az OEVK szavazókörök címei alapján mi határoztuk meg 

véletlenszerűen, kisebb településeken az instruktor határozta meg a pontokat úgy, hogy 
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területileg távol essenek egymástól. A személy kiválasztása „születésnapi kulcs” módszerrel 

történt. Közvetlenül a „bejutást” követően a háztartás valamennyi tagjának adatait a 

kérdezők előzetesen felvették, és a lista alapján került kiválasztásra a mintába kerülő 

személy. Ha ő nem volt otthon, a kérdező időpontot egyeztetett, ha a személy a terepmunka 

időtartama alatt nem volt elérhető, vagy visszautasította a válaszadást, a háztartásból másik 

személyt nem választhatott, és a következő háztartásba csöngetve folytatta a véletlen sétát. 

A minták torzulásait a 2011-es népszámlálás alapján nem, életkor, iskolai végzettség és a 

lakóhely településtípusa szerint többszempontú súlyozással korrigáltuk. 

Minden kérdező kapott 5 kérdőívenként egy kezdőcímet (egy kezdőcímről 5-nél több kérdőív 

nem volt kérdezhető), majd a „véletlen útvonal” szabályai szerint eljárva kiválasztotta a 

háztartásokat.  Az indulócímen nem volt szabad kérdezni. A háztartáson belül a megfelelő 

személy kiválasztása az ún. „születésnapi kulcs” segítségével történt, ezt a kérdőív utolsó 

oldalán található táblázat segítette elő, azt választotta ki, akinek legközelebb következik a 

születésnapja. Akkor is ezt a személyt kellett lekérdezni, ha az első kapcsolatfelvétel 

alkalmával nem tartózkodott a helyszínen. Összesen három alkalommal kellett megkísérelni 

a lekérdezését, és csak azután kérdezhetett – más háztartásban – más személyt helyette („

szigorított véletlen séta”). Az első kapcsolatfelvétel hétköznapokon csak 15 óra után 

történhetett. A további látogatásoknak a megbeszélt időpontokban, illetve ha ez nem 

lehetséges, az első látogatástól eltérő időpontokban (pl. este, délelőtt) történt. 

A mellékelt kontaktlapra minden felkeresett személyt és címet fel kellett írni, azt is, akivel 

nem készült interjú. Sorszámot azonban csak azok kaptak, akik le lettek kérdezve. 

A szabályoktól nem lehetett eltérni, hiszen az a minta torzulását okozza: a kérdezettek között 

nagyobb arányban lesznek a nők, a nyugdíjasok és más inaktív személyek. A kiválasztást 

ellenőrizték az instruktorok személyes kontrollal, telefonos kérdezéssel és a kérdőív adatai 

alapján. 

 

Szabályok emeletes házak esetén:  

„A kezdőcímtől balra, az első lépcsőházban a legfelső emelet bal oldaláról indulva a 10. 

háztartásba csengessen be! Ha nem nyit senki ajtót, vagy egyéb okból nem sikerül felvenni a 

kapcsolatot, akkor próbálkozzon a mellette lévő lakásban. Ha nincs több lakás a 

lépcsőházban, a véletlen út szabályai szerint a 6. következő lépcsőházba menjen, és ott 

ugyanígy járjon el! Mindaddig folytassa így, amíg valahol nem sikerül a kapcsolatfelvétel, és 
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kiválasztja a megkérdezendő személyt. Ezután menjen az ettől számított 10. háztartásba. A 

személy kiválasztása a „születésnapi kulcs"-csal történik: akinek a háztartás megfelelő korú 

tagjai közül legközelebb következik a születésnapja, az a megkérdezendő személy. A 

„szigorított véletlen séta" szabálya szerint csak a kulccsal kiválasztott személlyel készíthet 

interjút abban a háztartásban. Háromszor kísérelje meg a kapcsolatfelvételt! A Kontaktálási 

Lapra jegyezzen fel minden próbálkozást!” 

Szabályok családi házak esetén: 

„A kezdőcímtől számított minden 6. házba csengessen be! Sikertelen próbálkozás esetén a 

mellette lévő házba kell becsöngetni. Amennyiben sikerült lefolytatnia az interjút (a személy 

kiválasztásánál a fentiek szerint járjon el!), úgy a 6. háznál lehet ismét próbálkozni.”                            

 

Kérdőívek sorszámozása: 

Az első szám az almintát jelöli, ez a kérdőívre rá van nyomtatva. 

A második, harmadik és negyedik szám a településazonosító (ha csak egyjegyű : pl. 1= 001), a 

negyedik és ötödik szám a településen belüli sorszámot jelenti. A címtáblára minden esetben 

teljes sorszámot kell írni. 
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A „véletlen útvonal” szabálya 

Kérem, keresse fel a kezdőcímet! Álljon a bejárattal szembe, és induljon el balra! (A 

kezdőcímen ne kérdezzen!) Mindaddig, amíg keresztutcához nem ér, menjen ezen az 

oldalon! Az elágazásnál forduljon jobbra, és az utca jobb oldalán haladjon! A következő 

kereszteződésnél forduljon balra, és az utca bal oldalán haladjon tovább! Ha az utcának az az 

oldala, amelyen a szabály szerint haladnia kellene, nincs beépítve (park, tér stb.), akkor a 

másik oldalon haladjon, és innen folytassa az utat a szabály szerint. Zsákutca esetén, amikor 

már visszafelé halad (szaggatott nyíl) menjen addig vissza, amíg a szabály szerinti irányba 

nem tud befordulni.  

162. ábra  
Véletlen útvonal szabálya 
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Ennek az útvonalnak a betartása nagyon fontos, mert csak így biztosítható, hogy akiket 

véletlenszerűen lekérdez, megfelelően reprezentálják a település lakosságát. Hétköznap csak 

15 óra után kérdezhet! Egy kezdőcímről legfeljebb hat kérdezést hajthat végre! 

 

Lakossági felmérés - A válaszolók jellemzése 

A kérdőív során felvettünk néhány alapvető demográfiai adatot, melyek többek között a 

tanulmányok mélyebb elemzésének alapvető követelményei. Ezek alapján az adatok alapján 

a következők mondhatók el a válaszadókról. 

 

Családi állapot 

 

Családi állapotukat tekintve a lakossági kérdőív válaszadóinak 35%-a házasságban él 

házastársával, 21%-a egyedülálló, tehát nőtlen, hajadon és egyedül él, 14% az, akik özvegyek 

és egyedül élnek, 13%-uk egy válást követően él egyedül, 7%-uk nőtlen vagy hajadon, ám 

élettárssal él, 4%-uk házas, ám egyedül él, 3% azok aránya, akik egy válást követően élnek 

párkapcsolatban, 2%-a válaszadóknak bár házas, mégis élettárssal él, és fél százalék azok 

aránya, akik özvegyek és élettárssal élnek. 

Gyermekszám tekintetében azt láthatjuk, hogy a legjellemzőbb a két gyermek (33%). Ezt 

követik a gyermektelenek (30%), az egy (25%), három (9%), négy (2%) vagy négynél több 

(1%) gyermeket vállalók. 

Azoktól a válaszadóktól, akiknek van gyermekük, megkérdeztük, hogy közülük van-e olyan 

gyermeke, aki egyetemre vagy főiskolára jár vagy járt az évek során. Többségüknek nincs 

(84%) olyan gyermeke, aki felsőoktatási intézmény hallgatója lett volna, vagy lenne. 

Államilag finanszírozott képzésre járnak a legtöbben a gyermekek közül (12%), messze ez 

alatt a gyakoriság alatt járnak a költségtérítéses képzést vállaló gyermekek (2%) és 

legkevésbé jellemző, hogy a gyermeke mindkét (1%) finanszírozási formában járna vagy járt 

volna felsőoktatási intézménybe. 

 

Anyagi helyzet 

A válaszadók többsége vagy egyedül él (30%), vagy kétfős háztartásban (31%). A válaszadók 

19%-a 3 fős, 13% 4 fős háztartásban él. Csupán 7% azoknak az aránya, akik legalább ötfős 

háztartásban élnek. 
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A háztartások negyedének maximum 100 000 forint a havi összjövedelme. A kérdezettek 

21%-ának a havi összjövedelme 101 000 és 150 000 forint, további 21%-ának havi 151 000 és 

200 000 forint közé esik. A háztartások harmadának 201 000 forint vagy annál magasabb a 

havi összjövedelme. 

A szubjektív anyagi helyzet legalább olyan fontos egy háztartás teherbíró-képességének 

megítélésénél, mint a háztartás bevétele. 

 

163. ábra  
Szubjektív anyagi helyzet 

(N=1482) 
 

 

 

A válaszadók 3%-a állította, hogy nélkülözések között él, további 17%-ának pedig hónapról 

hónapra anyagi gondjai vannak.  A megkérdezettek majdnem fele (48%-a) állította, hogy 

éppen csak kijönnek a jövedelmükből. A válaszadók 30%-a állította, hogy beosztással ugyan, 

de kijönnek jövedelmükből. A megkérdezettek 2%-a állítja, hogy gondok nélkül él. 

 

Családi háttér, szülők 

Az emberek életét, értékrendjét, látásmódját és akár a kulturális tőkéhez való hozzájutását is 

befolyásolja a családi szocializációja. A család értékrendjét és szokásait pedig a szülők 

determinálják, így mindezekre hatást gyakorol az a tudás is, mellyel ők rendelkeznek, azaz 
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hogy milyen hátterük van. Ennek kiderítése érdekében megkérdeztük, hogy mi volt a 

szüleinek vagy nevelőszüleinek a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége. 

Édesanyja vagy nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettségeként a válaszadók 

leggyakrabban a 8 általános iskolát (34%), a szakmunkásképzőt, szakiskolát, szakképzőt (OKJ) 

(20%), kevesebb mint nyolc osztályt (14%), szakközépiskolát vagy technikumot (12%), 

gimnáziumot (10%), felsőfokú szakképzést vagy főiskolai diplomát (4-4%), egyetemi diplomát 

(3%), doktori PhD fokozatot (kevesebb, mint egy százalék) adtak meg. 

Édesapja vagy nevelőapja legmagasabb befejezett iskolai végzettségeként a válaszadók 

leggyakrabban a szakmunkásképzőt, szakiskolát, szakképzőt (OKJ) (34%), a 8 általános iskolát 

(25%), szakközépiskolát vagy technikumot (13%), kevesebb, mint nyolc osztályt (12%), 

gimnáziumot (6%), főiskolai diplomát (4%), felsőfokú szakképzést vagy egyetemi diplomát (3-

3%), doktori PhD fokozatot (kevesebb, mint egy százalék) adtak meg. 

 

Gazdasági aktivitás és iskolai végzettség 

 

A mindenkor szükséges adatok közé tartozik a megkérdezettek legmagasabb befejezett 

iskolai végzettsége. Itt minden esetben azt az iskolában megszerzett végzettséget értjük, 

melynek már a birtokában van a válaszadó. Ennek tükrében elmondható, hogy a 

megkérdezettek legnagyobb arányban szakmunkásképzőt, szakiskolát (30%), 8 általánost 

(20%), szakközépiskolát, technikumot (14%), gimnáziumot (9%), régi rendszer szerinti 

főiskolát (7%), érettségi utáni szakképzést (6%), régi rendszer szerinti egyetemet (4%), 

felsőfokú szakképzést (3%), főiskolai BA/BSc képzést (2%), főiskolai osztatlan képzést (1%) 

végeztek. Egy százalék alatti gyakorisággal fordultak elő főiskolai, egyetemi és PhD 

abszolutóriumok, a főiskolai-egyetemi MA/MSc képzések, az egyetemi BA/BSc képzések, 

egyetemi osztatlan képzések, illetve a doktori fokozatok. 

Felsoroltunk 16 állítást, mely az élet minden fontos területét érinti aktivitási szempontból, 

kezdve a tanulással, a gyermekvállalással kapcsolatos élethelyzettel, egészen a szociális 

segélyezett létig. Válaszadóinkat megkérdeztük, hogy ezen állítások közül melyek igazak rá 

nézve. Gyakorisági szempontból az alábbi lista alakult ki: „Dolgozik, akár bejelentve, akár 

nem, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként” (54%), „(Öregségi vagy egyéb) nyugdíjas” 

(27%), „Tanul, részt vesz valamilyen iskolában vagy tanfolyamon, valamilyen képzésben” 

(8%), „Rokkantnyugdíjas, rokkantjáradékos” (4%), „Munkanélküli, ellátás nélküli” (3%), 
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„Munkanélküli, álláskeresési járadékot kap”, „Szociális segélyezett”, „GYES-en van” (2-2%), 

„GYED-en van”, „Álláskeresési támogatásban részesülő, közhasznú foglalkoztatott”, 

„Eltartott, otthon van”, „Egyéb”„Háztartásbeli, otthon van a gyerekkel (GYED, GYES, GYET 

nélkül)”, „Terhességi-gyermekágyi segélyen van”, „GYET-en van”(1 százalék alatti érték). 

Ezek közül a kategóriák közül fő tevékenységnek tekintik azt, hogy dolgoznak (52%), 

nyugdíjasok (27%) és azt, hogy tanulnak (6%).  

Azoktól a válaszadóktól, akik jelenleg is folytatnak tanulmányokat, megkérdeztük, hogy 

milyen típusú iskolába járnak. Ezek alapján a válaszok alapján látható, hogy a legtöbb, 

jelenleg tanuló válaszadó szakközépiskolába vagy technikumba (23%) jár. Egyetemre BA/BSc 

képzésre 18%, főiskolára (régi képzésben) 9%, főiskolára BA/BSc képzésre 8%, szakiskolába 

vagy szakmunkásképzőbe 6%, felsőfokú szakképzésre, főiskolára MA/MSc képzésre, 

valamilyen más szakképzésre 4-4%, egyetemre (régi képzésben), egyetemre MA/MSc 

képzésre, gimnáziumba közel 3-3%, diploma utáni szakirányú képzésre 2%, doktori képzésre, 

PhD-ra 1 % jár. A kutatási mintába bekerültek közül jelenleg senki nem jár általános iskolába. 

 

A válaszolók jellemzése – ifjúsági felmérés 

A kérdőív végén rákérdeztünk néhány alapvető demográfiai adatra, melyek többek között a 

tanulmányok mélyebb elemzésének és az összehasonlíthatóság alapvető követelményei. 

 

Nem 

A megkérdezett fiatalok 51%-a volt férfi, 49%-a nő. 

 

Családi állapot 

 

Családi állapotukat tekintve a megkérdezettek 68%-a egyedülálló, tehát nőtlen, hajadon és 

egyedül él. 16%-uk, bár statisztikai értelemben egyedülálló, hisz nőtlen, illetve hajadon, ám 

élettárssal élnek, 11%-uk házasságban él házastársával, de házastársa helyett élettárssal él a 

házasok 3%-a. Egy százalék körül mozog, vagy az alatti azon fiatalok aránya, akik egy válást 

követően élnek egyedül, vagy bár papíron házasok, mégis önálló életet élnek egyedül, 

valamint azok is ide tartoznak, akik válásukat követően jelenleg élettársi kapcsolatban élnek, 

akik özvegyek és egyedül élnek. 
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A megkérdezett fiatalok túlnyomó többségének még nincsen gyermeke (79%), egy gyermeke 

van 12%-uknak, kettő 6%-uknak, és valamivel több mint 3%-uknak született három vagy 

annál több gyermeke. 

A fiatalok háztartásainak nagyságára nézve, arra, hogy hány fő is él közös háztartásban, 

illetve hányan vannak „közös kasszán”, az alábbi háztartásméreteket kaptuk, melyek 

gyakorisági sorrendben a következők: három fő (32%), két fő (24%), négy fő (21%), egyedül 

él (11%), öt fő (7%), hat fő (3%), hét fő, nyolc fő, kilenc fő vagy annál több (1% alatt). A 

megkérdezettek több mint fele két-háromfős háztartásokban él, ám ez nem jelenti azt, hogy 

valamennyien párkapcsolatban élnének, vagy gyermekük lenne. Ezekbe bele kell kalkulálni 

azokat a fiatalokat is, akik anyagai akadályok vagy egyéb tényezők miatt jelenleg is szüleikkel, 

vagy valamely szülőjükkel élnek közös háztartásban. 

 

Anyagi helyzet 

 

Nettó jövedelem szerint a fiatalok háztartásai esetében, ha az összes háztartásban élő 

jövedelmét beleszámítja, akkor a leggyakoribb kategóriák a 151-200 ezer Forint (18%), aki 

nem tudja, mekkora ez az összeg, és megbecsülni sem képes (16%), 101-149 ezer Forint 

(15%), 201-249 ezer Forint (14%), valamint a 251-300 ezer Forint (12%) voltak. A legkevésbé 

jellemző kategóriák jellemzően a 601 ezer Forint feletti jövedelmi kategóriák (0,1%). 

Az anyagi helyzet nagymértékben befolyásolja az emberek közérzetét, hiszen amennyiben 

nem kell gazdasági problémákkal küzdeni a mindennapi megélhetés során, az 

kiegyensúlyozottabbá teheti az embereket. Megkérdeztük a fiatalokat, hogy hogyan érzik, 

összességében anyagilag milyen „állapotban” vannak. A legjellemzőbb válasz az általunk  

megadott kategóriák közül az „éppen hogy kijönnek” (39%), a „beosztással jól kijönnek” 

(35%), a „hónapról hónapra gondjaik vannak” (16%), „gondok nélkül élnek” (5%) és a 

„nélkülözések között élnek” (4%) voltak. Ez alapján az rajzolódik ki, hogy a megkérdezett 

fiatalok háztartásainak több mint kétharmada abból a pénzből, mely a rendelkezésére áll, a 

megélhetését tudja biztosítani, de ezen felül, úgy látszik, anyagi tartalék felhalmozására már 

nem képes. 
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54. táblázat  
Településlista 

település telazon A alm. B alm. összesen 

Budapest 01. ker. 1 10 10 20 

Budapest 02. ker. 2 10 10 20 

Budapest 03. ker. 3 20 20 40 

Budapest 04. ker. 4 10 10 20 

Budapest 05. ker. 5 10 10 20 

Budapest 06. ker. 6 10 10 20 

Budapest 07. ker. 7 10 10 20 

Budapest 08. ker. 8 10 10 20 

Budapest 09. ker. 9 20 20 40 

Budapest 10. ker. 10 10 10 20 

Budapest 11. ker. 11 20 20 40 

Budapest 12. ker. 12 10 10 20 

Budapest 13. ker. 13 10 10 20 

Budapest 14. ker. 14 20 20 40 

Budapest 15. ker. 15 10 10 20 

Budapest 16. ker. 16 10 10 20 

Budapest 17. ker. 17 10 10 20 

Budapest 18. ker. 18 10 10 20 

Budapest 19. ker. 19 10 10 20 

Budapest 20. ker. 20 10 10 20 

Budapest 21. ker. 21 10 10 20 

Budapest 22. ker. 22 10 10 20 

Budapest 23. ker. 23 10 10 20 

Biatorbágy 24 10 10 20 

Fót 25 10 10 20 

Gödöllő 26 10 10 20 

Kistarcsa 27 10 10 20 
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Maglód 28 10 10 20 

Pilisszentiván 29 10 10 20 

Ráckeve 30 10 10 20 

Solymár 31 10 10 20 

Szentendre 32 10 10 20 

Szentmártonkáta 33 10 10 20 

Tura 34 10 10 20 

Vecsés 35 10 10 20 

Veresegyház 36 10 10 20 

Vác 37 10 10 20 

Tatabánya 38 10 10 20 

Oroszlány 39 10 10 20 

Nyergesújfalu 40 10 10 20 

Tata 41 10 10 20 

Esztergom 42 10 10 20 

Győr 43 20 20 40 

Győrszemere 44 10 10 20 

Mosonmagyaróvár 45 10 10 20 

Jánossomorja 46 10 10 20 

Sopron 47 10 10 20 

Zalaegerszeg 48 20 20 40 

Csákánydoroszló 49 10 10 20 

Pacsa 50 10 10 20 

Nagykanizsa 51 10 10 20 

Szombathely 52 10 10 20 

Táplánszentkereszt 53 10 10 20 

Kőszeg 54 10 10 20 

Ják 55 10 10 20 

Pécs 56 20 20 40 
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Magyarbóly 57 10 10 20 

Görcsöny 58 10 10 20 

Somberek 59 10 10 20 

Kaposvár 60 10 10 20 

Komló 61 10 10 20 

Böhönye 62 10 10 20 

Csokonyavisonta 63 10 10 20 

Öreglak 64 10 10 20 

Szekszárd 65 10 10 20 

Bonyhád 66 10 10 20 

Nagydorog 67 10 10 20 

Németkér 68 10 10 20 

Simontornya 69 10 10 20 

Székesfehérvár 70 10 10 20 

Besnyő 71 10 10 20 

Bicske 72 10 10 20 

Iszkaszentgyörgy 73 10 10 20 

Mór 74 10 10 20 

Polgárdi 75 10 10 20 

Balatonfőkajár 76 10 10 20 

Siófok 77 10 10 20 

Várpalota 78 10 10 20 

Veszprém 79 10 10 20 

Szentgál 80 10 10 20 

Balatonalmádi 81 10 10 20 

Szentkirályszabadja 82 10 10 20 

Miskolc 83 20 20 40 

Edelény 84 10 10 20 

Mezőkövesd 85 10 10 20 
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Nyékládháza 86 10 10 20 

Sajószentpéter 87 10 10 20 

Tiszaújváros 88 10 10 20 

ózd 89 10 10 20 

Arló 90 10 10 20 

Gönc 91 10 10 20 

Eger 92 10 10 20 

Recsk 93 10 10 20 

Sirok 94 10 10 20 

Gyöngyös 95 10 10 20 

Csány 96 10 10 20 

Hatvan 97 10 10 20 

Salgótarján 98 10 10 20 

Mátraverebély 99 10 10 20 

Pásztó 100 10 10 20 

Nyíregyháza 101 10 10 20 

Kemecse 102 10 10 20 

Nagykálló 103 10 10 20 

Paszab 104 10 10 20 

Pusztadobos 105 10 10 20 

Pócspetri 106 10 10 20 

Tiszavasvári 107 10 10 20 

Hajdúdorog 108 10 10 20 

Nyírkarász 109 10 10 20 

Csenger 110 10 10 20 

Debrecen 111 30 30 60 

Magyarhomorog 112 10 10 20 

Püspökladány 113 10 10 20 

Balmazújváros 114 10 10 20 
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Szeged 115 20 20 40 

Ruzsa 116 10 10 20 

Kiszombor 117 10 10 20 

Üllés 118 10 10 20 

Szolnok 119 10 10 20 

Abony 120 10 10 20 

Kisújszállás 121 10 10 20 

Kunmadaras 122 10 10 20 

Tiszapüspöki 123 10 10 20 

Tiszasüly 124 10 10 20 

Ecsegfalva 125 10 10 20 

Kecskemét 126 10 10 20 

Jánoshida 127 10 10 20 

Helvécia 128 10 10 20 

Soltvadkert 129 10 10 20 

Nagykőrös 130 10 10 20 

Cserkeszőlő 131 10 10 20 

Kiskunhalas 132 10 10 20 

Hódmezővásárhely 133 10 10 20 

Derekegyház 134 10 10 20 

Békéscsaba 135 10 10 20 

Doboz 136 10 10 20 

Gyula 137 10 10 20 

Békésszentandrás 138 10 10 20 

Mezőbánhegyes 139 10 10 20 

  1500 1500 3000 



294 

település telazon A alm. B alm. összesen 

Budapest 01. ker. 1 10 10 20 

Budapest 02. ker. 2 10 10 20 

Budapest 03. ker. 3 20 20 40 

Budapest 04. ker. 4 10 10 20 

Budapest 05. ker. 5 10 10 20 

Budapest 06. ker. 6 10 10 20 

Budapest 07. ker. 7 10 10 20 

Budapest 08. ker. 8 10 10 20 

Budapest 09. ker. 9 20 20 40 

Budapest 10. ker. 10 10 10 20 

Budapest 11. ker. 11 20 20 40 

Budapest 12. ker. 12 10 10 20 

Budapest 13. ker. 13 10 10 20 

Budapest 14. ker. 14 20 20 40 

Budapest 15. ker. 15 10 10 20 

Budapest 16. ker. 16 10 10 20 

Budapest 17. ker. 17 10 10 20 

Budapest 18. ker. 18 10 10 20 

Budapest 19. ker. 19 10 10 20 

Budapest 20. ker. 20 10 10 20 

Budapest 21. ker. 21 10 10 20 

Budapest 22. ker. 22 10 10 20 

Budapest 23. ker. 23 10 10 20 

Biatorbágy 24 10 10 20 

Fót 25 10 10 20 

Gödöllő 26 10 10 20 

Kistarcsa 27 10 10 20 

Maglód 28 10 10 20 

Pilisszentiván 29 10 10 20 

Ráckeve 30 10 10 20 

Solymár 31 10 10 20 
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Szentendre 32 10 10 20 

Szentmártonkáta 33 10 10 20 

Tura 34 10 10 20 

Vecsés 35 10 10 20 

Veresegyház 36 10 10 20 

Vác 37 10 10 20 

Tatabánya 38 10 10 20 

Oroszlány 39 10 10 20 

Nyergesújfalu 40 10 10 20 

Tata 41 10 10 20 

Esztergom 42 10 10 20 

Győr 43 20 20 40 

Győrszemere 44 10 10 20 

Mosonmagyaróvár 45 10 10 20 

Jánossomorja 46 10 10 20 

Sopron 47 10 10 20 

Zalaegerszeg 48 20 20 40 

Csákánydoroszló 49 10 10 20 

Pacsa 50 10 10 20 

Nagykanizsa 51 10 10 20 

Szombathely 52 10 10 20 

Táplánszentkereszt 53 10 10 20 

Kőszeg 54 10 10 20 

Ják 55 10 10 20 

Pécs 56 20 20 40 

Magyarbóly 57 10 10 20 

Görcsöny 58 10 10 20 

Somberek 59 10 10 20 

Kaposvár 60 10 10 20 
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Komló 61 10 10 20 

Böhönye 62 10 10 20 

Csokonyavisonta 63 10 10 20 

Öreglak 64 10 10 20 

Szekszárd 65 10 10 20 

Bonyhád 66 10 10 20 

Nagydorog 67 10 10 20 

Németkér 68 10 10 20 

Simontornya 69 10 10 20 

Székesfehérvár 70 10 10 20 

Besnyő 71 10 10 20 

Bicske 72 10 10 20 

Iszkaszentgyörgy 73 10 10 20 

Mór 74 10 10 20 

Polgárdi 75 10 10 20 

Balatonfőkajár 76 10 10 20 

Siófok 77 10 10 20 

Várpalota 78 10 10 20 

Veszprém 79 10 10 20 

Szentgál 80 10 10 20 

Balatonalmádi 81 10 10 20 

Szentkirályszabadja 82 10 10 20 

Miskolc 83 20 20 40 

Edelény 84 10 10 20 

Mezőkövesd 85 10 10 20 

Nyékládháza 86 10 10 20 

Sajószentpéter 87 10 10 20 

Tiszaújváros 88 10 10 20 

ózd 89 10 10 20 
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Arló 90 10 10 20 

Gönc 91 10 10 20 

Eger 92 10 10 20 

Recsk 93 10 10 20 

Sirok 94 10 10 20 

Gyöngyös 95 10 10 20 

Csány 96 10 10 20 

Hatvan 97 10 10 20 

Salgótarján 98 10 10 20 

Mátraverebély 99 10 10 20 

Pásztó 100 10 10 20 

Nyíregyháza 101 10 10 20 

Kemecse 102 10 10 20 

Nagykálló 103 10 10 20 

Paszab 104 10 10 20 

Pusztadobos 105 10 10 20 

Pócspetri 106 10 10 20 

Tiszavasvári 107 10 10 20 

Hajdúdorog 108 10 10 20 

Nyírkarász 109 10 10 20 

Csenger 110 10 10 20 

Debrecen 111 30 30 60 

Magyarhomorog 112 10 10 20 

Püspökladány 113 10 10 20 

Balmazújváros 114 10 10 20 

Szeged 115 20 20 40 

Ruzsa 116 10 10 20 

Kiszombor 117 10 10 20 

Üllés 118 10 10 20 
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  Szolnok 119 10 10 20 

Abony 120 10 10 20 

Kisújszállás 121 10 10 20 

Kunmadaras 122 10 10 20 

Tiszapüspöki 123 10 10 20 

Tiszasüly 124 10 10 20 

Ecsegfalva 125 10 10 20 

Kecskemét 126 10 10 20 

Jánoshida 127 10 10 20 

Helvécia 128 10 10 20 

Soltvadkert 129 10 10 20 

Nagykőrös 130 10 10 20 

Cserkeszőlő 131 10 10 20 

Kiskunhalas 132 10 10 20 

Hódmezővásárhely 133 10 10 20 

Derekegyház 134 10 10 20 

Békéscsaba 135 10 10 20 

Doboz 136 10 10 20 

Gyula 137 10 10 20 

Békésszentandrás 138 10 10 20 

Mezőbánhegyes 139 10 10 20 

  1500 1500 3000 
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4. Középiskolás online kutatás 

Kutatásunk online formában célozta meg a továbbtanulás előtt álló középiskolás korosztályt. 

Bár az internetes-önkitöltős forma a reprezentativitást nem teszi lehetővé, igyekeztünk 

közvetlen szervezéssel a lehető legtöbb iskolatípus diákjait bevonni.  

A kitöltési lehetőségről korábbi együttműködések alapján mintegy négyszáz középiskolát 

értesítettünk. A nyilvános oldalak, közösségi média használatát kerültük, hogy az egy időben 

zajló személyes lekérdezést ne zavarja meg az erről szóló információk elterjedése.  

A kérdőívet több mint kétezer diák kezdte kitölteni, értékelhető mennyiségben 1500 kérdőív 

készült el. Annak érdekében, hogy az elemzés egyenszilárdságú legyen, a gyorselemzéses 

feldolgozásba 1300, teljesnek tekinthető kérdőívet vontunk be. A nagyobb populáció egészét 

egyes kérdéseknél a mélyelemzésnél használtuk fel. 

A felmérés online elérhető és kitölthető kérdőívvel zajlik, az UniPoll rendszeren keresztül. 

Olyan felületet vettünk igénybe, amely képes a kitöltőket egyenként nyilvántartani, valamint 

beleegyezés esetén azonosítani. A programozást végző cég referenciákkal rendelkezik ilyen 

kutatásokhoz. 

A kérdőívek közül a legalább nyolcvan százalékos kitöltöttségűeket vettük figyelembe. Az 

online felület az egyes kitöltéseket egyesítve automatikusan adatbázist nyer ki, amely SPSS 

elemzésre alkalmas. 

A minta 

A kutatás gyorselemzése 1299 fős mintán készült. Az adatfelvétel: az 1299 fő online 

kérdőívet töltött ki, amelynek meghirdetésére 2013. november 25-én, lezárására pedig 2013. 

december 17-én került sor.  

55. táblázat  
A minta nemek szerinti százalékos megoszlása 

Férfi                                             Nő                                     Mindösszesen 

                           elemszám     százalék                elemszám    százalék              elemszám    

százalék 

Megoszlás              537               41                           762              59                        1299            100 

 

  



300 

56. táblázat  
A minta életkorok szerinti százalékos megoszlása 

13 

évese

k 

    

14 

évese

k 

15 

évese

k 

16 

évese

k 

17 

évese

k 

18 

évese

k 

19 

évese

k 

20 

évese

k 

21 

évese

k 

22 

évese

k 

23 

évese

k 

4 fő 62 fő 202 

fő 

272 

fő 

355 

fő 

265 

fő 

94 fő 27 fő 11 fő 5 fő 2 fő 

0,3% 4,8% 15,6

% 

20,9

% 

27,3

% 

20,4

% 

7,2% 2,1% 0,8% 0,4% 0,2% 

Az életkorok tekintve látható, hogy a minta meghatározó részét a 15-18 éves korosztály 

alkotja. 

57. táblázat  
A minta iskolatípus szerinti megoszlása 

Gimnáziumi osztály Szakközépiskolai 

osztály 

Technikumi osztály Szakiskolai osztály 

804 fő 444 fő 42 fő 9 fő 

62% 34% 3% 1% 

 

A teljes mintát tekintve arra a kérdésre, hogy Hányadikos vagy? A 0. osztálytól egészen a 14. 

osztályig kaptunk válaszokat. Jellemző, hogy a 9., 10., 11., és 12. osztályba járók alkotják a 

többséget: 

 9. osztályba a teljes minta 16%-a (206 fő) 

 10. osztályba a teljes minta 20%-a (257 fő) 

 11. osztályba a teljes minta 26%-a (336 fő) 

 12. osztályba a teljes minta 22%-a (288 fő) jár. 
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164. ábra  
Hol van az állandó lakhelyed (százalékos megoszlás, n=1295) 

 

 

Az adatok szerint a kérdőívet kitöltő középiskolások 23%-ának Budapesten van az állandó 

lakhelye, 22%-uk megyei jogú városban lakik, 32%-uk egyéb városban, míg 23%-uk 

községben él.  

24% 

22% 

31% 

23% 

1.  Budapesten
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165. ábra  
Melyik megyében található az állandó lakhelyed? (százalékos megoszlás, N=1295) 

 

 

A kérdőívet kitöltő középiskolások nagy része Budapestet (23,4%) és Pest megyét (12,3%) 

jelölte meg állandó lakhelyéül. 9,6%-uk Bács-Kiskun megyében lakik, 9, 4%-uk Győr-Moson-

Sopron megyében, és szintén 9,4% Komárom-Esztergom megyében él. 8,2% Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében lakik. A többi megyében élő tanulók alacsonyabb számban 

képviseltették magukat (6,3% Heves megye, 5,1% Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5,1% Zala 

megye, 3,2% Fejér megye, 2,2% Veszprém megye, 2,1% Tolna megye, 1% Borsod-Abaúj-

Zemplén megye, 0,5% Csongrád megye, 0,5% Békés megye, 0,4% Hajdú-Bihar megye, 0,3% 

Somogy megye, 0,2% Nógrád megye, 0,2%, Vas megye, 0,1% Baranya megye).  

 

Szülők iskolai végzettsége és foglalkozása 

A kutatás eredményei szerint a középiskolás válaszadók jelentős részének (28%-ának) az apa 

iskola végzettsége szakmunkásképző, szakiskola, szakképző, 16%-uk szakközépiskolai, 
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technikumi végzettséggel rendelkezik. Apa iskolázottságát tekintve felsőfokú végzettséggel 

(főiskolai, egyetemi diploma vagy doktori fokozat) 26% bír. 

Az anya iskolázottságát megvizsgálva az apa iskolai végzettségéhez hasonló kettős 

mintázottság figyelhető meg: kiemelkedik egyrészt a szakmunkásképzőt, szakiskolát, 

szakképzőt végzettek százalékos aránya (19%), másrészt a felsőfokú végzettség (főiskolai, 

egyetemi diploma vagy doktori fokozat), amely 24%-nál jellemző. 

166. ábra  
Mi volt az édesapád/nevelőapád (N=1297) és édesanyád/nevelőanyád (N=1288) 

legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? (százalékos megoszlás, középiskolás) 

 

A szülőkre jellemző, hogy többségük alkalmazottként vesz részt a munka világában (anya: 

74%, apa: 57%), kevesen vannak, akik nyugdíjasok (anya: 2%, apa: 5%, vagy munkanélküliek 

(anya: 7%, apa: 4%) lennének. 
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167. ábra  
Édesapád/nevelőapád (N=1287) és édesanyád/nevelőanyád jelenleg (N=1288, 

középiskolás) (százalékos megoszlás) 

 

 

Anyagi háttér 

A középiskolások 45%-a szerint családjuk a pénz okos beosztásával jól kijön, 24% állítja azt, 

hogy gondok nélkül élnek. Anyagi helyzetüket tehát alapvetően nem tartják rossznak. Ezzel 

szemben 16% mondja azt, hogy éppen hogy kijönnek szülei jövedelméből, míg 6% hónapról 

hónapra anyagi gondok között él, 3% pedig azt állítja, hogy családjuk nélkülözések között él. 

168. ábra  
Család anyagi helyzete (százalékos megoszlás, N=1295, középiskolás) 
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5. Foglalkoztatói felmérések 

 

A válaszadók összetétele 

A felsőoktatás teljesítményének és sajátosságainak felmérését kérdőíves adatfelvétellel 

végeztük el. Ennek során összesen 150 fővel készült interjú, ezek között a lehetséges 

munkahelyek valamennyi főbb típusát igyekeztünk reprezentálni: vidéki és budapesti 

vállalatvezetők kis-, közép- és nagyvállalatoknál, valamint a közszférához kapcsolódó 

foglalkoztatók. 

58. táblázat  
Foglalkoztatói interjú válaszadóinak összetétele 

 Vidék (7 régióra elosztva)28 Budapest 

Kis29- ill. középvállalkozás30 (magán) 42 8 

Nagyvállalkozás31 (magán) 42 8 

Közszféra32  42 8 

A mintába olyan vállalatok kerültek, melyek diplomásokat is foglalkoztatnak. 

A vállalatok által foglalkoztatottak között a diplomások aránya átlagosan 37.6%, a Bologna-

folyamatban bevezetett alapképzéses (BA, BSc) diplomával rendelkezők aránya 9.26%. A 

megkérdezett vállalatvezetők 65%-a úgy véli, hogy a jelenleg foglalkoztatott diplomások 

száma változatlan marad, és csupán három válaszadó szerint fog csökkenni a diplomás 

foglalkoztatottak száma. 

A felmérésben különböző tudományterületen végzett diplomásokat foglalkoztató vállalatok 

jelentek meg, az alábbi eloszlásban: 

  

                                                           
28

 régiónként 6-6 interjú 
29

 kis:10-49 fő 
30

 közép:50-249 fő 
31

 nagy:250-fő felett 
32

 bármely állami 
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59. táblázat  
Tudományterületek (N=150, foglalkoztatói) 

Tudományterület Gyakoriság 

Gazdaságtudományok 77 

Műszaki 74 

Pedagógusképzés 29 

Informatika 26 

Agrár 21 

Jogi és igazgatási 21 

Bölcsészettudomány 12 

Természettudomány 10 

Társadalomtudomány 9 

Orvos- és egészségtudomány 8 

Művészet, művészetközvetítés 2 

Sporttudomány 2 

Nemzetvédelmi és katonai 1 

 

Túlnyomórészt a gazdaságtudományok területén végzettek, illetve a műszaki végzettséggel 

rendelkező diplomások vannak foglalkoztatva a megkérdezett vállalkozásokban, a legkisebb 

arányban a nemzetvédelmi és katonai, a művészet és művészetközvetítés, valamint a 

sporttudományban végzett diplomások jelennek meg a foglalkoztatottak között. A cégek és 

intézmények átlagosan 281 főt foglalkoztatnak, de akad köztük 10 főt foglalkoztató 

kisvállalat és 2500 főt alkalmazó nagyvállalat egyaránt. Három kategóriában közel hasonló 

arányban kerültek be cégek és intézmények a mintába. Kisvállalatok közül összesen 44, 

középvállalatok közül 50, nagyvállalatok közül pedig 56 vállalatvezető került lekérdezésre. 

60. táblázat  
Diplomások aránya (N=150, foglalkoztatói) 

Vállalat mérete Foglalkoztatott 
diplomások 

Foglalkoztatott 
alapképzésben szerzett 

diplomások 

Kisvállalat 50,14% 14,06% 

Középvállalat 42,14% 8,4% 

Nagyvállalat 23,11% 6,43% 
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A vállalat mérete szerint eltérő arányban vannak jelen diplomával, illetve alapképzéses 

diplomával rendelkező munkavállalók az egyes cégekben és intézményekben. Legnagyobb 

arányban a kisvállalatokban jelennek meg, ott a munkát vállalók fele (50.14%) diplomás, a 

közepes méretű vállalatokban 42.14% diplomás munkavállaló van, míg a nagyvállalatoknál ez 

az arány csupán 23.11%. 

Tulajdon jellege 

A cég vagy intézmény tulajdonát tekintve főként magyar magántulajdonú (40.7%), 22% pedig 

külföldi magántulajdonban van. Az állami közintézmények aránya a mintában 19,3%, míg az 

önkormányzati közintézmények aránya 14%. Vegyes magántulajdonú cégek teszik ki a 

további 4%-ot. 

61. táblázat  
Tulajdon jellege 

(N=150, foglalkoztatói) 

Tulajdon típusa Gyakoriság 

Vegyes (külföldi, magyar) magántulajdonú 6 

Önkormányzati közintézmény 21 

Állami közintézmény 29 

Külföldi magántulajdonú 33 

Magyar magántulajdonú 61 

 

Az adatfelvétel szabályai 

Az interjúk rögzítésre kerültek, ehhez jogszabályi feltételeknek megfelelő – szóbeli – 

beleegyező nyilatkozatot és a rögzítésre történő utalást megtették a beszélgetés legelején a 

kérdezők. A hanganyagok anonimizálva kerültek átadásra (a beszélgetés elejét levágtuk, ahol 

beazonosítható lenne a válaszadó). 

Kérdések 

A teljes kérdőív megtalálható a mellékletben, az alábbiakban csak a kérdéseket tüntetjük fel. 

Elsőként néhány kérdést teszünk fel a vállalkozásával kapcsolatban. 

 Hány alkalmazottjuk van? 

 Van diplomás alkalmazottjuk? 

 Mekkora a vállalkozás/intézmény éves árbevétele (nettó)? 

 Milyen tulajdonban van a vállalkozásuk/intézményük? 

 Milyen arányban vannak a diplomások az alkalmazottak között? 
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 Milyen arányban vannak az új típusú alapképzési diplomával (BA, BSc) rendelkezők az 

alkalmazottak között? 

 Milyen arányban vannak az érettségivel rendelkezők az alkalmazottak között? 

 Melyik megyében működik a vállalkozásuk/intézményük, hol van a központja? 

 Az alkalmazottak száma várhatóan az Ön cégénél/intézményénél? 

 A diplomás alkalmazottak száma várhatóan az Ön cégénél/intézményénél? 

 Vesznek fel várhatóan az elkövetkező egy évben diplomás alkalmazottat? 

 Milyen ágazatban végzi a vállalkozásuk/intézményük a fő tevékenységét? 

A következő kérdések a diplomások foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatokra, 

alkalmazottakra, a felsőoktatással való kapcsolatra vonatkoznak. 

 Milyen képzési területen végzett diplomásokat alkalmaz a cégük/intézményük? Több 

válasz is lehetséges. Mik azok a kompetenciák, készségek, amelyekben a leginkább 

jók az Önök által alkalmazott a diplomás pályakezdők! Mi fontos még? És még? 

 Mik azok a kompetenciák, készségek, amiket az Önök által alkalmazott diplomás 

pályakezdőknél leginkább fejleszteni kell? Kérem, nevezze meg a legfontosabbat! Mi 

fontos még? És még? 

 Mivel rendelkezzen leginkább Ön szerint egy pályakezdő diplomás? Válaszoljon ötös 

skálán, adjon 1-est ha egyáltalán nem, az 5-öst, ha nagyon fontos az adott szempont 

egy pályakezdő diplomás megítélésében. 

o tudjon idegennyelven 

o ismerje a szakmai intézményeket, fórumokat 

o legyen jártas a számítógép használatában 

o legyen gyakorlati szakmai tapasztalata 

o akarjon még tanulni 

o legyen önálló 

o jó nevű főiskoláról, egyetemről jöjjön 

o legyen jó csapatjátékos 

o legyenek szakmai kapcsolatai 

o jó jegyei legyenek a felsőfokú tanulmányai során 

o érdekes szakmai projektekben legyen már közreműködő 

o ne legyenek családi kötöttségei 
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o legyen jogosítványa. 

 A diplomás pályakezdők továbbképzésére milyen további intézményes képzést lát 

hasznosnak? Több válasz is lehetséges. 

 Az érettségivel rendelkező, de diplomával nem rendelkező alkalmazottak felsőfokú 

továbbtanulását támogatná-e a cége/intézménye? Több válasz lehetséges. 

 Mi a legfontosabb ok, ami miatt az alkalmazottak felsőfokú képzését a 

cégük/intézményük támogatja/nem támogatja? Kérem, nevezze meg a legfontosabb 

okot! Mi fontos még? És még? 

Befejezésül néhány a felsőoktatással, tudománnyal kapcsolatos kérdés következik. 

 Ön szerint a cége/intézménye működési területén melyik felsőoktatási intézmény 

diplomája a legértékesebb? Melyiket említené másodikként? Melyiket említené 

harmadikként? 

 Milyennek ítéli meg a főiskolákat, egyetemeket a következő szempontok szerint? 

Ítélje meg ezeket ötfokú skálán, adjon 1-est, ha egyáltalán nem ért egyet, 5-öst, ha 

teljesen egyetért az adott állítással. 

o A főiskolák, egyetemek a képzési szerkezetüket (pl. szakok, képzési szintek) a 

munkaerőpiaci igények alapján alakítják. 

o A főiskolák, egyetemek a képzésük tartalmát (pl. tantárgyak) a munkaerőpiaci 

igények alapján alakítják. 

o A pályakezdő diplomások elméleti felkészültsége kiemelkedő. 

o A pályakezdő diplomásoknak megvan a szükséges szakmai gyakorlatuk. 

o A pályakezdő diplomások sikeres munkavégzéshez szükséges kompetenciáit 

jelentős mértékben fejleszteni kell a munkába állás után. 

o Nagy a szakadék a felsőoktatás és a munka világa között. 

o A pályakezdő diplomások túlképzettek, alacsonyabb szintű végzettség is elég 

lenne az általuk betöltött munkakörökben. 

o Túl sokan szereznek diplomát a területünkön, nincsen ennyi felsőfokú 

szakemberre szükség. 

o Az élethosszig tartó tanulás üres szlogen, egy idő után már senki nem tud 

visszaülni az iskolapadba. 

 Van cégüknek/intézményüknek kapcsolata felsőoktatási intézménnyel? 
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Elemzési szempontok 

 Erősíthető-e a munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolata a foglalkoztatók szerint? Ha 

igen, akkor milyen módon? Milyen jellegű kapcsolódásra van igénye a foglalkoztatóknak? 

Mi a foglalkoztatók elvárása a felsőoktatással, a képzéssel, a frissdiplomásokkal 

kapcsolatban? 

 Milyen módon tud a felsőoktatás megfelelni a munkaerőpiaci igényeknek? Mik a konkrét 

igényei a foglalkoztatóknak, illetve mennyire pontosan tudják az elvárásaikat 

megfogalmazni (a pályakezdő végzettek végzettségének típusával, szintjével, illetve a 

végzett kompetenciáit, ismereteit, tapasztalatait illetően)? Milyen időtávra tudnak a 

foglalkoztatók igényeket megfogalmazni? 

 Milyen szempontok alapján választják ki a frissdiplomás munkavállalókat?  

 Hogyan látják a foglalkoztatók a diplomások végzettségük szintjénél alacsonyabb 

munkakörben történő foglalkoztatását? Létező jelenség, illetve probléma-e ez a 

foglalkoztatók szerint? Ha szoktak diplomást felsőfokú végzettséget nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatni, mi ennek az oka? 

 Hogyan látják az élethosszig tartó tanulás jelenségét a foglalkoztatók? Igénylik-e, van-e 

lehetőségük a munkavállalók folyamatos képzésére? Milyen módon, milyen 

hagyományos, vagy innovatív módszerek és keretek között tartják megvalósíthatónak és 

működőképesnek az élethosszig tartó tanulást? 

 Szükség van-e a foglalkoztatók a saját területükön a frissdiplomások iránti keresletet, a 

mostaninál több-kevesebb diplomásra van-e szükség? 
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6. Szakértői fókuszcsoportos vizsgálatok 

 

Interjúk résztvevői 

 

A kutatás keretében összesen négy fókuszcsoportos interjú készült el, egyenként 6-11 fős 

csoportokban beszélgettek az interjúalanyok. Mindegyik esetben személyesen zajlott az 

adatfelvétel. A szakértői, igazgatási, valamint az egyik, pedagógusokkal készült beszélgetés 

helyszíne Budapest volt, ezen kívül egy vidéki pedagógusinterjú került megszervezésre 

Nyíregyházán. A szakértői interjún összesen nyolc fő vett részt, ahol a felsőoktatás- és a 

tudománypercepció területén jártas szakemberek képviseltették magukat, mind a 

felsőoktatásban oktató, mind az azon kívül eső szférából. Az igazgatási fókuszcsoportba a 

felsőoktatási intézmények vezetői közül kerültek be az interjúalanyok, valamint az Educatio 

és az EMMI részéről is volt résztvevő. A két, pedagógusokkal készült fókuszcsoportos interjú 

alkalmával tanárok, osztályfőnökök és a vezetői szintről igazgatóhelyettesek vettek részt a 

beszélgetésben. A budapesti interjún heten gimnáziumból érkeztek, egy szakiskola 

képviseltette magát, illetve három esetben összevont intézményből érkeztek, mely általános 

iskola és gimnázium egyben. A tanított tárgyak tekintetében megjelent a fizika, matematika, 

angol, német, biológia, kémia, történelem, művészettörténet és ének-zene egyaránt, 

ugyanakkor a magyar nyelv és irodalom területét nem sikerült lefedni. A résztvevők között 

pályakezdők (néhány éve tanítók), és tapasztalt tanárok is megjelentek, a csoport ebből a 

szempontból heterogén volt. A Nyíregyházán zajlott interjún hét fő vett részt, köztük egy 

igazgatóhelyettes és hat osztályfőnök, akik közül ketten végzős osztályt visznek. Ezen kívül az 

egyik résztvevő pályaválasztási felelős volt az intézményében. A csoport az oktatási 

intézmény típusát tekintve homogén volt, az interjúalanyok gimnáziumból érkeztek, köztük 

egy nemzetiségi gimnázium jelent meg. 

A négy fókuszcsoportos interjú alatt a kvantitatív vizsgálatból ismert kérdések kerültek elő.  

A beszélgetés kiindulási pontját néhány, már meglévő eredmény szolgáltatta, melyek a 

lakossági, a fiatal felnőtt, a középiskolai, valamint a foglalkoztatói felmérésekből kerültek ki, 

melyeket a moderátor vizuálisan is megjelenített az interjú során, és a jelenlévők ezekre az 

eredményekre reflektáltak.  Ez a felépítés azt a célt szolgálta, hogy a különböző oldalról 

érkező interjúalanyok segítsék a kapott eredmények értelmezését, adott esetben számukra 
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lehetséges magyarázatot is felvázoljanak, illetve véleményükkel új perspektívákat adhatnak 

az adatok elemzéséhez. 

Mind a négy beszélgetésen megjelentek azonos blokkok, ugyanakkor az adott csoport 

specializációja nagyobb hangsúlyt kapott, így széleskörű rálátást kaptunk mind a 

közoktatásban dolgozók oldaláról, akik a felsőoktatásba később felvételizőket készítik fel, 

mind a felsőoktatásban oktatóktól, akik a középiskolából jövő diákokat oktatják, és ugyanígy 

az eseményeket felülről, vagy éppen kívülről szemlélők nézőpontját is megismerjük a 

szakértői, illetve igazgatási interjúkból. 

 

Interjúvázlat 

 

Szakértői fókuszcsoport 

 

Bevezetés (10 perc) 

 Moderátor bemutatkozása 

 Ismertetni a kutatás célját, a fókuszcsoportos vizsgálatot és a beszélgetés menetét. Az 

anonimitás tisztázása. Vázolni a várható időtartamát a csoportnak. 

 Felhívni a figyelmet a video- és a hangfelvétel készítésére és arra, hogy igyekezzen 

mindenki mondani a nevét az egyes felszólalásokkor. 

 Mindenki mondja el, bármi eszébe jut a témával kapcsolatban. Élmény, tapasztalat, 

kutatás, nemzetközi jelenségek, stb. 

 Érdemes, sőt lehet ütköztetni a véleményeket, nem baj, ha nem értünk egyet, de 

senkit nem kell meggyőzni a másik igazáról, csak érvelni. Senki ne szégyellje a 

véleményét, a hangját, mindenki mondja ki, amit a kérdések kapcsán gondol. 

 Rövid bemutatkozás minden résztvevőtől: 

o Hogy hívják – külön táblára felírni a nevét, a könnyebb megszólítás és a 

beszélgetés gördülékenysége érdekében 

o Mit végzett 

o Milyen területen dolgozik, ismertesse 

o Szereti-e a munkáját 
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 A moderátor ismertesse a témát, melyre a csoport épül. Mutassa be az előzetes 

adatokat. 

 Mondjon példát arra, amikor egy új tudományos eredményt elutasít a 

közvélemény. 

 

Tudományos kutatás társadalmi-gazdasági szerepe, társadalmi pozíciója (20 perc): 

 A tudományos szférával kapcsolatos elvárások (új technológiák, társadalmi problémák 

megoldása, műveltség megőrzése) 

 A tudomány és innováció jellemző példái 

 A tudományos eredmények veszélyei, a tudományos kutatás szabályozása, 

autonómiája 

 A tudomány finanszírozása, állami-magán szerepvállalás 

 A tudomány és egyetemek viszonya, helyük a nemzeti önképben 

 A tudományos eredmények megértése, terjesztése 

 Lehetőségek a témával kapcsolatos kutatásokra, publikációra a szélesebb közönség 

elérése érdekében 

 

Felsőoktatás társadalmi szerepe, bekapcsolódása a társadalmi folyamatokba (20 perc): 

 Felvételi rendszer, bejutás és társadalmi mobilitás, esélyteremtés, a családi tradíciók, 

szülők hatása a továbbtanulásban 

 A felsőfokú képzés szerkezete (lineáris képzés bevezetése) elősegíti-e a hatékony 

tanulást, a tömeges képzés probléma-e vagy lehetőség 

 Mi a felsőfokú képzés eredménye (kompetenciák fejlesztése, tudás bővítése, 

kapcsolatok építése, szakmai szocializáció), diploma értéke, munkaerőpiaci 

lehetőségekre gyakorolt hatása?  Diplomás munkanélküliség jelensége 

 Diplomás fiatalok munkaerő piaci megítélése, állami felelősségvállalás 

 A felsőoktatás finanszírozása, állami-magán szerepvállalás, diákhitel, tandíj 

 Állásbörzék szerepe a külföldre készülő fiatal diplomások Magyarországon 

„tartásában”  

 Külföldi munkavállalás problematikája 
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 Magyar fiatalok külföldi továbbtanulása, bejövő hallgatók, a magyar felsőoktatás 

nemzetközi helyzete. 

 Van-e olyan konkrét intézkedés, mellyel lehetne növelni: 

o Tudományterület presztízse 

o Diplomás fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelése 

 

Felsőoktatási intézmény és tudományos intézmény percepciója (20 perc): 

 Egy, a városban népszerű, mindenki által ismert felsőoktatási intézmény és egy 

tudományos kutatóhely jellemzése asszociációs eszközökkel. Beíratná-e ebbe a 

felsőoktatási intézménybe a gyerekét, szeretné-e ha ebbe a kutatóintézetben 

dolgozna? Mi szól ellene, mi mellette? 

 Vannak-e olyan szakok, tudományterületek, melyet társadalmi presztízse magas vagy 

alacsony? Példa? Miért? Lát-e ebben változást? Segíthetnek-e az állami 

beavatkozások (pl: Start, ösztöndíj, stb.)? 

 

Levezetés, a beszélgetés zárása (10 perc): 

 Mindenki mondja el, amit még a témában szeretne, fontos, és eddig nem került szóba 

 Tanulna-e még valamit szívesen egyetemi vagy főiskolai képzésben? Ha igen, mit és 

miért pont azt? Van-e olyan terület, melyet szívesen kutatni? Van-e olyan jelenség a 

témában, amit szívesen kutatna? 

 Mi az? Miért? Hogyan? Mi kellene ahhoz, hogy sikerüljön? 

 

Középiskolai pedagógus fókuszcsoport vázlata 

 

Bevezetés (10 perc) 

 Moderátor bemutatkozása 

 Ismertetni a kutatás célját, a fókuszcsoportos vizsgálatot, és a beszélgetés menetét. 

Az anonimitás tisztázása. Vázolni a várható időtartamát a csoportnak. 

 Felhívni a figyelmet a video- és hangfelvétel készítésére és arra, hogy igyekezzen 

mindenki mondani a nevét az egyes felszólalásokkor. 
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 Mindenki mondja el, bármi eszébe juta témával kapcsolatban. Élmény, tapasztalat, 

jogszabályok változásai, jelentkezés felsőoktatási intézményekbe, stb. 

 Érdemes, sőt lehet ütköztetni a véleményeket, tapasztalatokat, nem baj, ha nem 

értünk egyet, de senkit nem kell meggyőzni a másik igazáról, csak érvelni. 

 Senki ne szégyellje a véleményét, a hangját, mindenki mondja ki, amit a kérdések 

kapcsán gondol. Nincsenek következmények. 

 Rövid bemutatkozás minden résztvevőtől: 

o Hogy hívják – külön táblára felírni a nevét, a könnyebb megszólítás és a 

beszélgetés gördülékenysége érdekében 

o Mit végzett 

o Milyen iskolában dolgozik, milyen tárgyat tanít 

o Szereti-e a munkáját 

o A moderátor ismertesse a témát, melyre a csoport épül. Mutassa be az 

előzetes adatokat. 

o Mondjon példát arra, amikor egy új tudományos eredményt elutasít a 

közvélemény! 

 

A felkészítés, előkészítés fontossága (20 perc): 

 Hogyan választanak a fiatalok felsőoktatási intézményt? Választanak-e, vagy szülő 

befolyás érvényesül? 

 Jellemzően mi a döntő érv választáskor? 

 Hogyan tud a pedagógus segíteni, mint szaktanár és hogyan, mint osztályfőnök? Van 

pályaválasztási tanácsadás? Igényelnék? Keresik? 

 A továbbtanulni kívánók milyen akadályokba ütközhetnek jelentkezéskor? Milyen a 

rendszer? 

 Hogyan működik? 

 Mi történik tapasztalataik szerint azokkal a fiatalokkal, akiket, bár esélyesként 

jelentkeztek, de nem vesznek fel? Mit csinálnak? Próbálkoznak? Munkát keresnek? 

Van-e olyan konkrét intézkedés, mellyel átláthatóbbá lehet tenni a jelentkezést 

 Könnyíteni lehet a rendszeren (kell-e könnyíteni) 
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 Jó-e az új érettségi rendszer, változtatna-e, ha igen, akkor… Mindenki egyformán jut a 

képzések adta lehetőségekhez? 

 Mindenki a tudásának és habitusának megfelelő mértékben jut a képzések adta 

lehetőségekhez? 

 Érezhető-e, hogy a fiatalok a felsőoktatási képzés után külföldre mennének dolgozni? 

 Mennyire gyakori, hogy valaki eleve így megy neki a továbbtanulásnak? Miért 

maradnának? Miért mennének el? 

 

Felsőoktatás társadalmi szerepe, bekapcsolódása a társadalmi folyamatokba (20 perc): 

 Felvételi rendszer, bejutás és társadalmi mobilitás, esélyteremtés, a családi tradíciók, 

szülők hatása a továbbtanulásban 

 A felsőfokú képzés szerkezete (lineáris képzés bevezetése) elősegíti-e a hatékony 

tanulást, a tömeges képzés probléma-e vagy lehetőség 

 Mi a felsőfokú képzés eredménye (kompetenciák fejlesztése, tudás bővítése, 

kapcsolatok építése, szakmai szocializáció), diploma értéke, munkapiaci 

lehetőségekre gyakorolt hatása? Diplomás munkanélküliség jelensége 

 Diplomás fiatalok munkaerőpiaci megítélése, állami felelősségvállalás 

 A felsőoktatás finanszírozása, állami-magán szerepvállalás, diákhitel, tandíj 

 Állásbörzék szerepe a külföldre készülő fiatal diplomások Magyarországon 

„tartásában”. Külföldi munkavállalás problematikája. Magyar fiatalok külföldi 

továbbtanulása, bejövő hallgatók, a magyar felsőoktatás nemzetközi helyzete. 

 Van-e olyan konkrét intézkedés, mellyel lehetne növelni: 

o Tudományterület presztízse 

o Diplomás fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelése 

 

Felsőoktatási intézmény és tudományos intézmény percepciója (20 perc): 

 Egy, a városban népszerű, mindenki által ismert felsőoktatási intézmény és egy 

tudományos kutatóhely jellemzése asszociációs eszközökkel. Beíratná-e ebbe a 

felsőoktatási intézménybe a gyerekét, szeretné-e, ha ebben a kutatóintézetben 

dolgozna? Mi szól ellene, mi mellette? 
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 Vannak-e olyan szakok, tudományterületek, melyet társadalmi presztízse magas vagy 

alacsony? Példa? Miért? Lát-e ebben változást? Segíthetnek-e az állami 

beavatkozások (pl: Start, ösztöndíj, stb.)? 

 

Levezetés, a beszélgetés zárása (10 perc): 

 Mindenki mondja el, amit még a témában szeretne, fontos, és eddig nem került szóba 

 Tanulna-e még valamit szívesen egyetemi vagy főiskolai képzésben? Ha igen, mit és 

miért pont azt? Van-e olyan terület, mely nagyon megnehezíti a pedagógusok 

munkáját? Melyek ezek? Miért? Ha Önök lennének a döntéshozók, a helyükben 

hogyan segítenének ezen? Hogyan segítenék a fiatalok továbbtanulását? 

 

Ágazati vezetők fókuszcsoport vázlata 

 

Bevezetés (10 perc) 

 Moderátor bemutatkozása 

 Ismertetni a kutatás célját, a fókuszcsoportos vizsgálatot és a beszélgetés menetét. Az 

anonimitás tisztázása. Vázolni a várható időtartamát a csoportnak. 

 Felhívni a figyelmet a hangfelvétel készítésére és arra, hogy igyekezzen mindenki 

mondani a nevét az egyes felszólalásokkor. 

 Mindenki mondja el, bármi eszébe jut a témával kapcsolatban. Élmény, tapasztalat, 

jogszabályok változásai, munka melletti továbbképzés/képzés stb. 

 Érdemes, sőt lehet ütköztetni a véleményeket, tapasztalatokat, nem baj, ha nem 

értünk egyet, de senkit nem kell meggyőzni a másik igazáról, csak érvelni. 

 Senki ne szégyellje a véleményét, a hangját, mindenki mondja ki, amit a kérdések 

kapcsán gondol. Nincsenek következmények. 

 Rövid bemutatkozás minden résztvevőtől: hogy hívják – külön táblára felírni a nevét, 

a könnyebb megszólítás és a beszélgetés gördülékenysége érdekében 

 Mit végzett 

 Hol, mit dolgozik 

 Szereti-e a munkáját 
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 A moderátor ismertesse a témát, melyre a csoport épül. Mutassa be az előzetes 

adatokat. 

 Mondjon példát arra, amikor egy új tudományos eredményt elutasít a közvélemény! 

 

A munkavállaló továbbtanulási/képzési esélyei segítséggel vagy anélkül (20 perc): 

 Hány diplomás alkalmazottjuk van? Hány diplomás pályakezdő? 

 Mi történik, ha valamelyik munkatársuk tovább szeretne tanulni? Milyen segítségeket 

kérhet? 

 Igényelnek segítséget? Milyen segítségeket adhat a cég? Mi/mik a megítélés 

szempontjai? Adnak segítséget? Milyen támogatást adnak? 

 Motiválják a dolgozóikat a továbbtanulásra? Hogyan? 

 Jellemzően miért/miért nem alkalmaznak diplomás pályakezdőket? 

 Mit keresnek egy álláshelyre jelentkező felvételekor? Milyen főbb szempontok 

vannak? Mennyire fontos a szakirányú diploma, nyelvvizsga, munkatapasztalat? 

 Fogadnak-e hallgatókat gyakorlóhelyként? Miért? Mik a tapasztalataik? Miért nem? 

 Volt arra precedens, hogy valaki azért nem tanult tovább, nem végezte el a 

megkezdett iskolát, mert nem támogatta a vállalat? Ismer ilyen eseteket? Ismert 

olyan esetet, melyben azért tudta valaki befejezni a képzését, mert támogatta a 

cége? Mesélje el! 

 Mekkora a szerepe a felnőttek továbbtanulásában a munkahelynek, az államnak, a 

családnak? 

 

Felsőoktatás társadalmi szerepe, bekapcsolódása a társadalmi folyamatokba (20 perc): 

 Felvételi rendszer, bejutás és társadalmi mobilitás, esélyteremtés, a családi tradíciók, 

szülők hatása a továbbtanulásban 

 A felsőfokú képzés szerkezete (lineáris képzés bevezetése) elősegíti-e a hatékony 

tanulást, a tömeges képzés probléma-e vagy lehetőség? 

 Mi a felsőfokú képzés eredménye (kompetenciák fejlesztése, tudás bővítése, 

kapcsolatok építése, szakmai szocializáció), diploma értéke, munkapiaci 

lehetőségekre gyakorolt hatása? 
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 Mekkora az Ön cégénél dolgozók társadalmi megbecsülése Ön szerint? Mitől függ a 

megbecsülés szintje? Mivel lehetne növelni? Kell növelni? 

 Diplomás munkanélküliség jelensége 

 Diplomás fiatalok munkaerőpiaci megítélése, állami felelősségvállalás 

 Külföldi munkavállalás problematikája, volt olyan munkatársa, aki külföldre ment 

dolgozni? Miért? Magyar fiatalok külföldi továbbtanulása, bejövő hallgatók, a magyar 

felsőoktatás nemzetközi helyzete. 

 Van-e olyan konkrét intézkedés, mellyel lehetne növelni: 

o A dolgozók továbbtanulási hajlandóságát 

o Diplomás fiatalok elhelyezkedési esélyeit 

 

Felsőoktatási intézmény és tudományos intézmény percepciója (20 perc): 

 Egy, a városban népszerű, mindenki által ismert felsőoktatási intézmény és egy 

tudományos kutatóhely jellemzése asszociációs eszközökkel. Beíratná-e ebbe a 

felsőoktatási intézménybe a gyerekét, szeretné-e, ha ebben a kutatóintézetben 

dolgozna? Mi szól ellene, mi mellette? 

 Vannak-e olyan szakok, tudományterületek, melyek társadalmi presztízse magas vagy 

alacsony? Példa? Miért? Lát-e ebben változást? Segíthetnek-e az állami 

beavatkozások (pl: Start, ösztöndíj, stb.)? 

 

Levezetés, a beszélgetés zárása (10 perc): 

 Mindenki mondja el, amit még a témában szeretne, fontos, és eddig nem került szóba 

 Tanulna-e még valamit szívesen egyetemi vagy főiskolai képzésben? Ha igen, mit és 

miért pont azt? 

 Van-e olyan szakterület, mely illeszkedne az önök cégének profiljába, de nincs ilyen 

végzettségű jelentkező? Hogyan lehetne segíteni ezen? (pl: átképzések) 
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